Bluetooth Neckmike
At kunne tale med sine omgivelser i høj støj gennem din mobiltelefon er en ny oplevelse og desuden at
kunne få effektiv støjreducering med i købet er smart. Neckmike er unik i sin konstruktion og patenteret.
Silikonepropperne som du sætter ind i ørerne dæmper opgivelsernes støj effektivt,
samtidigt som talen fra den du taler med høres direkte i øret.
Halsmikrofonen optager din stemme via huden uden den støj som telefonens normale mikrofon fanger.
Har du en mobil med Mp3, høre du denne i stereo med god lydkvalitet på jobbet eller på mc’en.
Blandt Neckmikes kunder er i dag FMV, Saab Communication AB, Flygvapnets brandmän/räddningstjänst,
Statens Räddningsverks Bombpatrull, Helikopterburna Ytbärgare, SSAB Tunnplåt samt et stort antal
mennesker som behøver at kommunikere i støjfulde miljøer på jobbet eller i fritiden.

Sådan fungerer Neckmike Mobile Bluetooth headset!
Generelt:

Neckmikens mikrofon-kapsel og tilslutningskontakter er vandtætte og kan derfor anvendes i regnvejr, dongeln bør du
have indenfor klæderne hvis du er i regn eller i fugtig miljø.
Højttalerne er vandtætte så længe de er indsat i ørerne.
De tre forskellige størrelser af silikonepropper til ørehøjtalerne kan trækkes af og vaskes i sæbe og vand.
Vær omhyggelig med at silikonepropperne er helt tørre inden de sættes tilbage på ørehøjtalerne,
ellers kan der komme vand ind i ørehøjtalerne og man risikerer at de ikke fungerer.
Bluetooth Neckmike har en dongle med A2DP funktion, dvs. med stereo overførelse af mobilens MP3 musik.
Bluetooth er en standard som findes i de fleste moderne mobiltelefoner.
Når du køber din Bluetooth Neckmike leveres den med en lille smidig 220v ladere, samt 3 forskellige størrelser på de
støjdæmpende ørepropper. Der kan specielfremstilles formstøbte ørepropper mod ekstra betaling.
Indkobling af Bluetooth Neckmike:

Via dit mobile menu system aktiveres Bluetooth og du søger og tilslutter Bluetooth Neckmike.
Monter Neckmike headsetet rundt om halsen, sæt ørehøjtalerne i ørerne, sæt Bluetooth dongle på skjorten eller
jakken med en ”krokodilleklemme”. Nu kan du via Neckmiken høre på mobilens MP3 musik og tale og høre i
mobilen under alle støjforhold.
Priser:
Neckmike Mobile Bluetooth Headset
Komplet Headset med Dongle, 220V lader
og 3 par forskellige størrelser af ørepropper.
Neckmike BT-001 Dongle:
Inkl. 220V lader
USB-ladekabel
Lad Bluetooth Neckmike fra USB-udtaget på pc’en !
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