
Tilde Air
Active Noise Cancelling headset

De Tilde Air is een headset die is bedoeld voor werknemers
in open werkplekken of kantoortuinen.

Hiermee kunt u omgevingsgeluiden aanpasbaar filteren en geluidsvrij
communiceren en/of geconcentreerd kunt werken.

Hoofdtelefoons met active noise cancelling zijn hoofdtelefoons die
ongewenste omgevingsgeluiden verminderen. Dit onderscheidt zich van
passieve hoofdtelefoons die, als ze überhaupt het omgevingsgeluid
verminderen, technieken gebruiken zoals geluidsisolatie.

Om de lagere frequenties van de ruis te annuleren, gebruikt een
ruisonderdrukkende hoofdtelefoon active noise cancelling. Ze bevatten een
microfoon die het omgevingsgeluid meet, een golfvorm genereert die exact
het negatieve is van het omgevingsgeluid en deze mengt met elk audiosignaal
dat de luisteraar wenst. Hoofdtelefoons met ruisonderdrukking specificeren de
hoeveelheid ruis die ze kunnen annuleren in termen van decibel.

Active noise-cancelling voor open kantoren

Perfecte voorbeelden van plaatsen waar ANC-hoofdtelefoons (Active Noise

Cancelling) kunnen worden gebruikt zijn open kantoren. De productiviteit

verhoogt doordat u gefocust blijft en niet afgeleid wordt door collega's.

Zou u willen dat u zich volledig kon concentreren op een rustige plek? Duw de

schuifregelaar omlaag om achtergrondgeluiden geleidelijk te verminderen en

afleiding te elimineren. Het witte licht geeft aan dat u niet gestoord wilt

worden.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/concentratiewerkplek/tilde-air-premium/


Voordelen Tilde Air Premium

Onderdruk geluid
Tilde Air heeft een actieve ruisonderdrukking
die instelbaar is van 0 tot -30dB. Met behulp
van een simpele schuifregelaar kunt u
achtergrondgeluiden geleidelijk verminderen
en afleiding elimineren.

Samenwerken
Deze selectieve hoofdtelefoon met active noise
cancelling biedt heldere communicatie op luide
plaatsen en vermindert efficiënt
achtergrondgeluiden.

Volume
Het product is ideaal in open werplekken. Naast
het feit dat u omgevingsgeluiden kunt filteren,
zorgt de Tilde Air er ook voor dat uw eigen
volume aanzienlijk daalt. De technologie in dit
product zorgt er namelijk voor dat u direct
merkt hoe hard u zelf praat.

Draagcomfort
De Tilde Air is een van de meest lichtgewicht
hoofdtelefoon. Het product weegt slechts 40
gram! Daarnaast is de nekband erg flexibel, u
merkt nauwelijks dat u de Tilde Air om heeft.

Geluid
De actieve noise-cancelling bevat 4 microfoons
en ook de 'voice first' bevat 4 microfoons.
Wanneer u muziek wilt luisteren dan kan dit in
High Definition. De Tilde Air is eenvoudig te
verbinden via Bluetooth 4.2 en is daarnaast ook
compatible met Siri en Google Assistant.

Levensduur
De batterijen van de Tilde Air gaan, wanneer
volledig opgeladen, 8 tot 12 uur mee. Opladen
doet u eenvoudig met behulp van de micro-USB
kabel. In 30 minuten (lunchpauze) is deze voor
50% opgeladen. Wilt u hem volledig opladen,
dan duurt dit slechts 2 uur.

Kenniscentrum

De kantoortuin is niet meer weg te denken in ons
kantoor. Geen gesloten ruimtes en vaste werkplekken,
maar werken in een open ruimte op een flexibele
werkplek.

Dat levert uitdagingen op, want waar kunt u nu rustig
zitten als u een ve...

Specificaties

Breedte 140 mm

Hoogte 180 mm

Diepte 23 mm

Gewicht 40 gr

Artikelnummer: BNETNCHBT

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=4Z1S3Knu9CU
https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/kantoortuin/

