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VOX SPEAKER  
 
Høyttaler med fire elementer.  
 
VOX SPEAKER er en søylehøyttaler som benyttes 
sammen med forsterkeren VOX BASE for optimal 
gjengivelse av tale. Høyttalerens elementer og 
søyleprinsippet hjelper selv de svakeste 
konsonanter langt ut til tilhørerne. 
 
Bruksområde 
VOX SPEAKER benyttes der man ønsker et godt 
lydutjevningsanlegg, som for eksempel i Klasserom, 
Auditorier og Møterom. 
I et klasserom vil det normalt være tilstrekkelig 
med to VOX SPEAKER montert på veggen bak 
læreren, mens det i større/lengre rom kan være 
behov for flere VOX SPEAKER for å skape et jevnt 
lydbilde. 
 
Egenskaper 
VOX SPEAKER er beregnet på bruk sammen med 
VOX BASE for å gi optimal taleoppfattelse. 
Høyttaleren tar vare på de svake konsonantene, 
som utgjør 90% av taleforståelsen. 
 

VOX SPEAKER bør festes til vegg med en justerbar 

brakett eller monteres på et høydejusterbart 

stativ. Se tilbehørslisten.  

Den bør monteres 2m over gulvet og 50cm fra 

sidevegg, og vinkles ned mot midten bakerst i 

rommet. 

   
Spesifikasjoner 
Tilkoblinger på baksiden. 
Klemmekontakter for høyttalerkabel. (10m kabel 
medfølger) 
  
Tekniske data 
Audio frekv:  125 – 16000 Hz 
Impedanse:  4 Ohm 

Dim. (bxhxd): 450x130x140 

mm 

Vekt:  3,5 kg 
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RELATERTE PRODUKTER: 
 

 
 

 

 

 
 

 

VOX BASE 3M (Art. Nr. 1851/HMS 
289741) 
Stasjonær forsterker med 3 
mikrofonmottakere.  

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

Skap (Art. Nr. 1743/HMS 
289771) 
Låsbart skap med plass til 
baseforsterker og tilbehør. 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

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 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

Mikrofonholder (Art. Nr. 
1184/192267) 
Praktisk og stødig holder som 
sikrer mikrofonen fra å falle i 
gulvet. 
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Veggbrakett for søylehøyttaler 
(Art. Nr. 9100100581/HMS 195477) 
Brakett for å montere høyttaler på 
vegg. Justerbar vinkel opp/ned og 
sideveis.   
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