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Consett Pair
Jazyková laboratoř
Certifikovaná jazyková laboratoř Consett nabízí jednoduché a přehledné ovládání jazykové učebny.
Software Consett je aplikace nainstalována na počítači učitele. Aplikace slouží k záznamu
zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, k individuálnímu
odposlechu vybraného žáka a k dalším jiným funkcím. Výhodou této jazykové laboratoře
je grafické uspořádání jazykové učebny a jmenný seznam žáků v učebně, tento prvek zajišťuje
přehlednost a jednoduchost v ovládání celé jazykové učebny.

Ukázky realizací jazykových laboratoří

Consett Pair
Funkce jazykové laboratoře
• individuální odposlech zadaného žáka
• identifikace odposlechu
• univerzální vstup externího audia
• možnost připojení externích zdrojů
• audiodabing externího vstupu
• připojení externích zdrojů
• dělení žáků do dvou skupin
• možnost připojení do jiné učebny
• možnost párování studentů
• jmenný seznam studentů všech tříd
• reálné uspořádání dispozice učebny

Příklady uspořádání učeben

Sluchátka KDZ
Spolehlivá sluchátka navržená pro nepřetržitý provoz
Speciálně navržená sluchátka pro nepřetržitý provoz v jazykových laboratořích, kde je kladen
velký důraz na spolehlivost a robustnost v kombinaci s vysokým komfortem. Velké náušníky
z imitace kůže umožňují nejlepší komfort i pro dlouhé poslechy. Mikrofon je proveden
s vynikajícím odpružením a umožňuje rychlé a lehké nastavení vzdálenosti mikrofonu od úst.
Sluchátka jsou k jazykové laboratoři připojena flexibilním kulatým kabelem s ocelovou koncovkou,
který zaručuje dlouhou životnost a omezuje uzlování kabelu.

• vysoká mechanická odolnost
• odolnost proti pádu, rozsednutí
a kroucení
• dynamický mikrofon v držáku
s tvarovou pamětí
• velké vyměnitelné náušníky

Sluchátka KDZ

• regulace hlasitosti přímo na sluchátku
• vysoká mechanická odolnost
• odolnost proti pádu, rozsednutí
a kroucení
• dynamický mikrofon v držáku
s tvarovou pamětí
• velké vyměnitelné náušníky

Sluchátka KDZ s regulací hlasitosti
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