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2Speak is een spraakgestuurd bediensysteem dat 
uw leven eenvoudiger maakt.
2Speak maakt het besturen van verlichting, 
raambekleding, verwarming, deuren, ramen, liften, 
media, telefoons en vele andere apparaten of het 
opnemen van gesproken berichten eenvoudig, 
zodat u niets vergeet. 2Speak zal een echte hulp 
voor u zijn, die u zal herinneren aan uw belangrijke 
afspraken.

Het onafhankelijke spraakherkenningsysteem 
registreert uw stem direct, zonder enige training.
Iedereen die de opdrachten kent, kan 2Speak meteen 
gebruiken. 2Speak informeert u akoestisch over de 
beschikbare menu-opties en weet altijd precies waar 
u zich in het menu bevindt.

2Speak is ook een handenvrij systeem voor 
Bluetooth-telefoons. Hiermee kunt u gelijktijdig 
verbinding maken met 2 telefoons (zoals DECT-vaste 
lijnen en smartphones). Het 2Speak-display toont de 
huidige beller. Bovendien dempt 2Speak uw media 
automatisch als er een oproep binnenkomt.

2Speak kan ook directe functies activeren met een 
3,5 mm-aansluiting. Met deze functie kan bijvoorbeeld 
een verpleegoproepfunctie worden bestuurd. U kunt 
de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken, zodat anderen 
uw telefoongesprek niet kunnen meeluisteren.

2Speak kan tot 8 uur worden gebruikt met de interne 
lithium-ionbatterij.
Indien mogelijk blijft het display altijd uitgeschakeld. 
De benodigde informatie wordt u getoond als er iets 
belangrijks te zien is (zoals het telefoonnummer in de 
vrije kiesmodus of een afspraak).

Kenmerken
• Onafhankelijk systeem voor spraakherkenning
• Batterij met 8 uur levensduur
• Hoofdtelefoonaansluiting
•  Extern gesloten contact voor bijvoorbeeld 

oproepen mantelzorger
• Tot 1.000 commando’s
• Akoestische terugkoppeling
• Visuele terugkoppeling alleen als dat nodig is
• Infra Rood en radiofrequent (433,92 MHz)
• Programmeerbaar vanaf een pc
•  Eenvoudige wijziging van functies, zelfs zonder 

pc (zoals het wijzigen of toewijzen van een IR-
code)

•  Geïntegreerd handenvrij spraaksysteem via 
Bluetooth (koptelefoon nodig)

•  Kan worden bediend met Z-Wave (optioneel)
• Kan worden bediend met EasyWave (optioneel)
• Kan worden bediend met KNX (optioneel)
• Afspraakplanningssysteem
• Mogelijkheden voor gesproken notities

Artikelnummers
INS-TOSPEAK    2Speak spraak gestuurde 

omgevings bediening
INS-TOSPEAK-ACC   2Speak s accuset 4*14500                 
INS-TOSPEAK-ACX   2Speak accuexpansie set 

ext. 10K
INS-TOSPEAK-CLC   2Speak click unit
INS-TOSPEAK-KAB   2Speak click unit
INS-TOSPEAK-SLV   2Speak spraakgestuurde 

omgevingsbediening slave 
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