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VOX DUO  
 
Kompakt aktiv høyttaler for tale og lydgjengivelse. 
 
VOX DUO er en bærbar og oppladbar 
stemmeforsterker / aktiv høyttaler for tale og 
lydgjengivelse. Stemmeforsterkeren benyttes med 
VOX trådløse mikrofoner for å oppnå optimal 
talegjengivelse. VOX UNO kan også enkelt tilkobles 
andre lydkilder. 
 
Bruksområde 
VOX DUO benyttes der man ønsker å forsterke tale 
og øke taleoppfattelse til en større gruppe 
tilhørere. VOX DUO egner seg godt som et 
alternativ i klasserom og større møterom, der det 
ikke er installert lydutjevningsanlegg.  
Med sine tre mikrofonmottakere, egner den seg 
godt både for undervisning og i aktive møter. 
 
VOX DUO er bærbar med oppladbart batteri, slik at 
den er enkel å bringe med seg. Mange benytter 
den også som et supplement til VOX 
lydutjevningsanlegg i klasserom, ved at den 
medbringes når klassen er i andre 
undervisningslokaler. 
 
Egenskaper 
VOX DUO er svært enkelt i bruk, da det kun er en 
på/av-bryter og en volumkontroll å betjene.  
Den leveres med 3 stk. mikrofonmottakere, slik at 
for eksempel to lærermikrofoner og en 
elevmikrofon kan være påslått samtidig. 
Antall samtidig påslåtte mikrofoner bestemmes av 
antall mikrofonmottakere i VOX DUO, men man 

kan benytte et ubegrenset antall mikrofoner pr. 
kanal så lenge bare en av dem er påslått av 
gangen. 
 
VOX har i standardutførelse 37 valgbare 
mikrofonkanaler, slik at det er liten fare for 
overhøring anlegg imellom. Flere mikrofonkanaler 
er tilgjengelig på forespørsel. 
   
Spesifikasjoner 
To lydutganger med tilkoblinger på baksiden 
(3,5mm jack): 

- nivåregulering for tilkobling til streamer 
ol.  

- linjenivå (stereo jack). 
To lydinnganger (3,5mm jack) 
  
Tekniske data 
Radiofrekvens standard.: 823–832MHz (andre 
frekvenser kan tilpasses geografisk lokasjon). 
Audio linje frekv:  125 – 16000 Hz 
Audio mik. frekv:  200 – 12000Hz 
Utgangseffekt (max):  14W 
Impedanse høyttalere:  min 2 Ohm 
Dim. (bxhxd): 290x130x140mm 
Vekt:  3,7 kg 
Driftsspenning:  120 – 240 VAC 
Driftstid (nominelt): >10t 
Normal ladetid fra tom:  6 timer 
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RELATERTE PRODUKTER: 
 

 

 

 

 
 

HODEBØYLEMIKROFON 10 med 
sender (Art. Nr. 1711/HMS 
289732) 
Meget god mikrofon som 
fremhever taletydelighet.  

HÅND100-S (Art. Nr. 1713/HMS 
289737) 
Liten og let håndholdt mikrofon 
med meget god talegjengivelse. 

HODEBØYLEMIKROFON 11 med 
sender (Art. Nr. 1842/HMS 
289733) 
Meget god mikrofon som 
fremhever taletydelighet. 

 
 

 

 
 

Mikrofonlader med 1 ladebrønn 
(Art. Nr. 1862/HMS 289760) 
Lader for AudioLink/VOX 
mikrofoner.  

Mikrofonlader ladebrønn modul 
(Art. Nr. 1863/HMS 289759) 
Modul for utvidelse av 
Mikrofonlader. 

Høyttalerstativ (Art. Nr. 
1589/HMS 233390) 
Ekstra stødig høyttalerstativ. 

 

  

Mikrofonholder (Art. Nr. 
1184/192267) 
Praktisk og stødig holder som 
sikrer mikrofonen fra å falle i 
gulvet. 

  

 


