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Linkx XTour  

- Ett fokushjälpmedel i inlärningssituationer 
 

 

Ett trådlöst ljudöverföringssystem 
Ett av de vanligaste användningsområdena är som förstärkning av lärarens röst i ett klassrum. 
Läraren bär en sändare med mikrofon och eleven en mottagare med hörlurar. Ljudet överförs 
trådlöst och sorterar bort störande bakgrundsljud. Passar utmärkt att använda i alla typer av 
inlärningssituationer som till exempel vid inlärning av nya arbetsuppgifter.  

Linkx Xtour hjälper dig: 

- Att sortera bort distraherande ljud. 

- Att hålla fokus så att du kan koncentrera dig längre än du brukar. 

- Att komma ihåg vad som sas. 

- Att minnas längre instruktioner. 

- Att öka inlärningsförmågan. 

- Vid inlärning av ett nytt språk. Förstärkningen av ljudet gör att små språknyanser lättare kan 
urskiljas.  

Fler möjligheter: 

- Spela in det du lyssnar på genom att ansluta ett fickminne till mottagarenhetens linjeutgång.  
Fungerar med Milestone 212 och Olympus DM-5.  

- Anslut halsslinga. 

- Anslut externt högtalarsystem. 

- Anslut fler mottagare. 

 Personer som har dyslexi, språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personer med auditiv 

perceptionsproblematik och alla med fokussvårigheter har stor nytta av att förstärka rösten från sin lärare. 
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I väskan finns följande delar: 

 

 Sändare, med bältesclips och bärrem 

 Mottagare, med bältesclips och bärrem 

 Utanpåliggande hörlurar 

 Hörselsnäcka 

 Liten mikrofon med klämfäste 

 Laddare för två enheter 

 Laddkabel, vägguttag/via datorns USB 
 
 
Art nr: 57080 
Pris: 3 496 kr exkl. moms  
 
Extra tillbehör/reservdelar;   Art.nr.  Pris exkl. moms 
XTour sändare med mikrofon 57084  1 496 kr 
XTour mottagare med hörsnäcka 57082  1 596 kr 
XTour mottagare med hörlur Koss 57082-00  1 696 kr  
XTour laddare   57083     500 kr 
Hörsnäcka med bygel  54019       75 kr 
Mikrofon Linkx med clips  57074     196 kr 
Halsslinga Linkx  57071     296 kr 
3,5 mm kabel (XTour + Fickminne) 60910-03       76 kr 
Milestone 212 Fickminne  54105-memo  2 896 kr 
Olympus DM-5 Fickminne  60808  2 000 kr 
 
 
Vi förbehåller oss rätten för prisförändringar och förändrade produktdata.  


