
Systém pro posílení hlasu s bezdrátovým mikrofonem



Zaměřme se na hlas učitele, 
porozumění žáků a akustiku 
učeben.

Podívejme se na to, jak 
PentaClass systém od 
Certes Technologies pomáhá 
ve výuce. 

Proč používat ve výuce systém pro posílení hlasu?



Hlavní nástroj učitele?

• Učitel mluví průměrně 60% času výuky.
• Pedagogové mají 32x častěji problémy s hlasem než lidé z jiných oborů! *
• 35% učitelů bylo práce neschopných z důvodu problému z hlasem



Důležitost poslechu, porozum ní ě a zaujetí 
pro žáky a studenty

• Žáci tráví přibližně 75% školního dne zapojeni do poslechových aktivit

• Prostředí s poměrem signálu a hluku (SNR) vyšším než 15 dB je zvláště 
nevhodné pro mladší d tiě

• 43% studentů doplácí na špatnou slyšitelnost učitele. 
• Pokud žáci neslyší, nemohou ani rozumět!



Kde je systém pro posílení hlasu zejména vhodný?

• Žáci ve věku do 15 let

• Hlu né č  třídy
• Studenti sedící 

v zadní ásti t ídyč ř

• Učitelé se slabým hlasem

• Žáci s poruchami u eníč

• Žáci, pro které není vyučovací 
jazyk mate skýmř

• Při výuce cizího jazyka





360° VŠESNĚROVÉ ZVUKOVÉ POLE. 
Užijte si kvalitní zvuk bez ohledu na to, 
v jaké části učebny se nacházíte.

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ (AB & Runa)
Přehrávejte hudbu z kteréhokoli místa ve 
třídě.

LED STAVOVÝ INDIKÁTOR
Světlo dané barvy odpovídá 
aktuálnímu stavu.

HI FI DESIGN – DŘEVĚNÁ 
OZVUČNICE
Čistý hlas, plný rozsah pro multimedia a 
bohaté hloubky při přehrávání hudby.

JEDNODUCHÁ INSTALACE
PentaClass nainstalujete za několik 
minut

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Ulehčí vzdálené ovládání vašeho 

PentaClass.

AUDIO EQ
Vyberte si předvolbu pro hlas, multimedia 

či hudbu.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Automatický přechod do úsporného módu.

POKRYTÍ PLOCHY 120m2 
Použitelný i pro velké třídy.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Stačí připojit napájení a je to.

Vlastnosti PentaClass



2.4 GHz wireless microphone



Runa váží pouhých 28 g. 
Rozměry 3.0 x 6.5 x 1.4 cm 

Velký jako palec



Nejmodernější technické řešení Runa mikrofonu je uzavřeno do 
masivního dřeva z dubu nebo ořešáku. Doplňky jsou zhotoveny 
z anodizovaného a broušeného hliníku a zlata. Je to umělecký kousek.

Ruční práce



Duální funkčnost

Pracuje jako mikrofon 
i dálkový ovladač.



Možnost připojení externího mikrofonu

Praktické řešení pro ty, kteří preferují 
náhlavní soupravu. 



Dva současně používané mikrofony

Až dva současně aktivní mikrofony

nebo



Nabijte Runa standardní mini USB nabíječkou.

7 hodin provozu na jedno nabití



Klipem nebo pověšením na šňůrku

Dvě možnosti uchycení



30 sekund

Pokud není párován s PentaClass, automaticky se vypne.

Automatické vypnutí



Vlastnosti mikrofonu Runa

• Párování trvá pouhé 3 sekundy
• Měkčená tlačítka
• Vysoká spolehlivost
• Aktualizovatelný firmware



MIKROFON VELIKOSTI PALCE
Tak malý, že zapomenete, že jej 
používáte.

MOŽNOST PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO MIKROFONU
Pohodlné řešení pro ty, kteří preferují náhlavní sadu.

JEDNODUŠE POUŽITELNÝ
Neskutečně jednoduché, intuitivní 
ovládání

DVĚ BAREVNÁ PROVEDENÍ
Masivní ořešák nebo dub. Umělecký 
kousek.

DVĚ MOŽNOSTI NOŠENÍ
Na klipu nebo na šňůrce – sami si vyberte.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIE
7 hodin na jedno nabití standardní mini 

USB nabíječkou.

SPOJENÍ BOD - BOD
S PentaClass nehrozí žádné nenadálé 

připojení, které by vás rušilo.

OVLÁDÁNÍ VE VAŠICH RUKOU
Vestavěný ovladač systému PentaClass.

Kromě krystalicky čistého hlasu

Vlastnosti mikrofonu Runa



DIGITÁLNÍ SIGNÁL BEZ 
RUŠENÍ

Vlastnosti házecího mikrofonu CatchBox

AUTOMATICKÉ 
ZTIŠENÍ

PRO POUŽITÍ PO 
CELÉM SVĚTĚ

LEHKÝ A MĚKKÝ MAGNETICKÝ 
ZÁMEK

MOŽNOST 
VLASTNÍHO 
VZHLEDU



Certes PentaClass modely

PentaClass Runa
Výjimečně kvalitní všesměrový zvukový systém s vestavěným Bluetooth, 
bezdrátovým 2.4GHz mikrofonem Runa

PentaClass AB
Výjimečně kvalitní všesměrový zvukový systém s vestavěným Bluetooth

PentaClass A
Výjimečně kvalitní všesměrový zvukový systém

PentaClass Runa CatchBox
Výjimečně kvalitní všesměrový zvukový systém s vestavěným Bluetooth, 
bezdrátovým 2.4GHz mikrofonem Runa a házecím mikrofonem



www.sharpcentrum.com 
Tel.  585 226 090

http://www.sharpcentrum.com/

