AudioLine para alphadidact® Digital & videodidact®
Sistemas multimídia para laboratórios de idiomas
AudioLine é uma função opcional para laboratórios de idiomas de alphadidact... videodidact. Os sistemas tornam
aulas de computo em laboratórios multimídia de linguagem. A transmissão de voz paras os estudantes esta
automaticamente conectada com a transmissão o de tela. Não se precisa de instalações adicionais para a transmissão
de voz.
Recursos externos podem ser conectados na caixa de áudio ( Placa de som, DVD, etc)
Oferecemos áudio fones e microfones de alta qualidade (standard) ou uma alternativa a preço razoável. Se sua aula já
tiver um equipo de áudio, o mesmo pode ser utilizado.
•

Apoio na aula de treinamento por meio da transmissão de voz

•

Perfeitas aplicações para laboratórios de idiomas

•

Transmissão de vídeo a cada estação de trabalho

O tutor pode falar com um, um grupo
o todos os estudantes
Transmissão simultânea de voz e
tela

Independente da transmissão de tela
o tutor pode transmitir som
Os estudantes podem continuar
trabalhando normalmente na sua
estação de trabalho, enquanto o
instrutor
transmite
voz
pelos
áudiofones.

Recursos externos
podem ser
conectados
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AudioLine para alphadidact® Digital & videodidact®
Função estéreo para laboratórios de idiomas
A primeira tecla selecionada define o transmissor, as seguintes teclas se tornam os receptores. Um receptor
selecionado pode ser ativado ou desativado pressionando o botão de novo.
Os transmissores se identificam com um LED intermitente- os receptores com LED permanente.
Um novo transmissor se define ao pressionar VIDEO OFF e selecionando um novo. Um receptor pode se tornar
“transmissor” ao pressionar a tecla do mesmo por um segundo.

Posição Básica

Torna o sistema na posição básica.
Cada estudante pode ver sua tela local no monitor.

Áudio diálogo

O instrutor pode ver a tela do estudante S1 e começar um
dialogo com ele, ao pressionar a tecla AUDIO. Estudantes
adicionais podem se adicionar para a transmissão de tela e
som.

Conexão Conferência

Todas as estações de trabalho são receptores ( Transmissor,
receptores selecionados, ex. TODOS ), incl. O instrutor está
conectado com cada estação (vídeo e som).

Som a todos os
estudantes

Independente da transmissão de vídeo o professor pode
transmitir som.

+

+

+

AUX input chinch
L + R channel
(áudio- fones output
–Placa de som)
Conexão
unidade central
RJ-45

AUX output chinch
L + R Channel
(micrófone output –
Placa de som)

Áudio- fones
6-pol. western plug
ou
3,5mm jack plug
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Ajuste
Volumem

Botão de ajuda
e acesso de
tela
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