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Fakta
AudioBænk er en perfekt løsning til jer, der 
ønsker et interaktiv produkt, som både kan 
bruges i inde- og uderum. Om det er på pleje-
hjemmet med en kop kaffe i hånden eller på 
legepladsen, mens børnene leger. Den er også 
ideel som en integreret del af en udstilling eller 
natur rute.

Sæt dig ned, læn dig tilbage og vip. Nu 
genererer du strøm til bænken, og kan nyde en 
historie eller et eventyr i naturen, på havnen, 
på legepladsen, faktisk lige dér hvor du ønsker. 
Nyd udsigten og slap af. AudioBænk kunne 
også fortælle historien om din by eller et 
kunstværk, utallige muligheder!

AudioBænk har USB-stick, volumenknap og en 
switch til at afspille musikken i alfabetisk ræk-
kefølge eller tilfældig rækkefølge. USB-stick 
indeholder al musik og lyd, ved blot at lægg 
forskellige .mp3 lydfiler på sticken, går bænken 
i gang! Nogle gange er det vigtigt at sætte sig 
ned og slappe af! 

FAKTA OM AUDIOBÆNK

VIGTIG VIDEN!
Minimal vedligeholdelse 

Robust, vandalsikret konstruktion 

Nem og hurtig montering 

Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen 

Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen

Ideel til formidling

Software til aflæsning af brugeradfærd 

Tænd og sluk funktion i særlige tidsrum med timelock  

Hurtig udskiftning af lydindhold via USB stik

Kan bruges af alle aldersgrupper og typer af brugere

Justérbar volumenknap

RELATEREDE PRODUKTER
Vi hjælper gerne med at udvikle manus til og produktion af speak 
inklusiv redigering og lyddesign. Læs mere om de 3 modeller på 
www.a-storyteller.dk/speak
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Stål

MONTAGE

Plant, stabilt og skruefast underlag
eller støbning af betonfundament

FARVER
Alle RAL farver, standard sort

GODKENDELSE
EN-1176

GARANTI 
3 års fuld producentgaranti. Bevægelige 
dele eller ”slid” -dele er ikke omfattet af 
garantien.Skader forårsaget af forkert 
brug eller hærværk dækkes ikke af 
garantien. Vi tilbyder gratis reservedele 
inden for garantiperioden, men kun hvis 
produktet havde korrekt vedligeholdelse i 
henhold vedligeholdelsesvejledning.

FALDHØJDE 
45 cm

SIKKERHEDSZONE 
Ingen

VÆGT
165 kg.
ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
USB-stik

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Lyd

IDEEL ALDERSGRUPPE
3 år

Skab liv med lydTEKNISKE DATA


