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NUREVA LYDKONFERANSESYSTEM
FLEKSIBEL LYD OG KON FERANSESYSTEM FOR KLASSEROM



Utdanningssystemet møter i dag utfordringer vi 
aldri har stått ovenfor I den nye normalen, 
hvordan kan utdanningsinstutisjonene lage 
arenaer hvor elever kan lære, lærerene kan 
undervise, og hvor alle er trygge? Skolene har 
måttet utvikle metoder raskt, hvor de både må 
engasjere elever i rommet, men også hjemme på 
samme tid.

Ser du etter et verktøy for å løse 
lydutfordringene i ett hybrid læringsmiljø? 
Nurevas lydløsninger er skapt for å løse 
utfordringene i disse hybrid klasserommene. Tar 
du i bruk Nurevas digitale Microphone Mist™ 
teknologi, dekker løsningen hele rommet, 
uansett hvor elevene befinner seg. 

Det er ikke behov for tilleggs mikrofoner, eller 
dyre teknikkere som skal fintune mikrofonene 
for ditt rom. Dette gjøres digitalt, og automatisk. 
Det er bare å henge systemet på veggen

Med en løsning fra Nureva, kan lærerene 
undervise som de alltid har gjort, og oppfattes 
like bra av de elevene som er i rommet, som de 
som sitter på andre lokasjoner. IT avdelingen blir 
ikke belemret med å måtte booke besøk fra 
service personell fordi løsningen ikke virker som 
den skal. Systemet konfigureres automatsk, 
Dette er mikrofonplanke løsningen for den nye 
normalen. 

DISTANSERT MEN IKKE FRAKOBLET ENGASJERE EKSTERNE ELEVER
Vi må bare innse at elever som ikke kan 
høre hva som skjer på en god måte, ikke 

blir spesielt engasjert. Nurevas løsning gir 
studentene en opplevelse så tett opptil å 

være i klasserommet som mulig.
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BYGGET FOR FYSISK DISTANSE
• Sørger for at stemmene i klasserommet

høres, uansett hvor i rommet elevene er

• Gjør at studentene kan delta fullstendig,
og høres uten at de må forlate sin pult

• Lærerene kan opptre naturlig, uten å
måtte tenke på bærbare mikrofoner,
batterier, eller dødsoner.

HVORFOR VELGE NUREVA
Nureva® sine HDL200 og HDL300 løsninger er en ideel løsning for dagens virklighet, de er også 
forbredt på den digitale hverdagen som kommer. Dette er hvorfor løsningene kan skape best 
mulig forhold for hybrid klasserommene på din skole eller i din kommune:

LØSNING DU KAN STOLE PÅ
• minimaliser antall besøk I klasserommet for

vedlikehold, eller feilsøking. Et skybasert
verktøy lar deg overvåke alle systemene dine
fra hvor som helst.

• Produktet utvikles stadig, ny programvare vil
gi deg nye funksjoner over tid.

• Du vil være forberedt på fremtiden med en
teknologiplattform som er digital og
fremtidsrettet.

LYDLØSNING FOR KOMPLEKS TIDER
• Det tar miindre en 30 minutter å installere

løsningen, ikke behov for en lydteknikker.

• Du kan sette opp klasserommet helt etter
eget ønske, eller endre oppsett.
Løsningen justerer seg automatisk.

• Enkel tilkobling med USB, bruk hvilken
som helst konferanseprogramvare fra den
fabrikanten du måtte ønske
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Microphone Mist technology

UTVIKLINGEN AV
LYD I KLASSEROMMET

Nurevas nye Microphone Mist teknologi fyller 
klasserommet med tusenvis av virituelle mikrofoner, 

slik at alle høres likt, uansett hvor i rommet de er. 
Dette er hjernen i Nureva sin mikrofon lydplanke
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INGEN HÅNDHOLDTE / TRÅDLØSE 
MIKROFONER
Med Nurevas løsning slipper du kabler, 
batterier, eller feedback fordi to mikrofoner 
kommer for nærme hverandre. Dette er fordi 
all hardwaren sitter på veggen, ikke noen 
komponenter skal deles eller bevege seg i 
forhold til hverandre.

KONSTANT KALLIBRERING
Systemene har autokalibrering, det er ikke 
behov for å gjøre manuelle innstillinger, eller 
installere flere komponenter hvis et rom blir 
ommøblert, eller endres på annen måte. Sett 
opp rommet slik du vil ha det uten å ta hensyn 
til virkningen på mikrofonene. 

FULL ROMDEKNING
Uansett hvor I klasserommet en elev eller 
lærer befinner seg når de snakker, er det 
alltid en virituell mikrofon som plukker opp 
stemmen. Elever som sitter hjemme vil ha 
samme lydopplevelse som de som er i 
klasserommet.

OPPDAG TEKNOLOGIEN

BYGGET FOR DEN NYE REALITETEN
Utdannings institusjoner er under ett stort press, hvor de skal levere høykvalitets undervisning, uansett hva 
som skjer. Med Microphone mist teknologi i klasserommet er du i forkant av begivenhetene. Den digitale 
løsningen har store fortrinn i forhold til tradisjonelle, analoge løsninger.
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BLANDET LÆRING
Når alle I rommet kan høres, kan studenter som sitter hjemme kan 
høre alt som skjer i klasserommet under undervisning.  Systemet 
plukker opp stemmene til studenter som svarer på spørsmål, som 
diskuterer, eller som presenterer. For de som sitter hjemme, blir 
det som å være i klasserommet.

IKKE TRADISJONELLE LÆRINGSARENAER
Hvis fysisk distansering tvinger deg til å spre studenter over flere 
rom, er Nureva til for å hjelpe deg. Du kan gjøre en gymsal, en 
aula, en foayee, eller til og med en gang til ett rom hvor du kan 
formidle læring til både de i rommet, og de som er på andre 
lokasjoner. Du kan montere en Nureva HDL 200 til ett mobilt 
stativ, som kan flyttes dit du trenger det mest.

ENKELHET ER UKOMPLISERT
La lærerer og forelesere konsentrere seg 

om  de viktigste; undervise elever og 
studenter.  Det er ikke noe behov for å 

måtte bruke tid og energi på kompliserte 
teknologiprodukter. 

Nureva sin løsning er designet for å gjøre 
alt dette i bakgrunnen slik at 

undervisnings og IT personell ikke 
behøver å tenke på det. 

LAGET FOR FLEKSIBILITET
Nå, mer enn noen gang er endringer uungålige. Nureva sine systemer er designet for enkelt å kunne 
tilpasses de scenariene som måtte komme i forhold til en hybrid læringssituasjon. Når forholdene igjen 
endres, har du en løsning som er klar for fremtidens utfordringer.  
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HDL300 
LYDKONFERANSESYSTEM
For mikrofondekning på 7.5 x 7.5 meter

FULL ROMDEKNING I KLASSEROM
8,192 virituelle mikrofoner gir full dekning i et standard klasserom

LYD OG MIKROFONER I ALTERNATIVE ROM
Gjør konferanser mulig i biblioteker, gymsaler, ganger og andre ikke 
tradisjonelle klasserom. 

GJØR DET SELV INSTALLASJON
Installasjon tar ca 30 minutter. Du trenger ikke en faglært teknikker, 
rom du skal installere i behøver ikke bookes for en full dag.

HDL200 
LYDKONFERANSESYSTEM
For mikrofondekning opptil 5,5 x 5,5meter

FULL ROMDEKNING I MINDRE ROM
4,096 virituelle mikrofoner gir full dekning av mindre rom

FOKUSER PÅ ETT OMRÅDE STØRRE ROM 
Juster selv hvilken sone du vil fange opp med sone kontroll. Du 
kan fokusere på bare lærerens område

FLEKSIBLE INSTALLASJONSMULIGHETER
Kan enkelt installeres de fleste steder, kan du ikke skru den opp 
på veggen, kan den monteres på ett mobilt stativ.

SPECS | nureva.com/audio-conferencing/hdl200#spec
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NUREVA CONSOLE
Du kan kontrollere og administrere alle dine Nureva 
konferanse enheter fra et enkelt, webbasert 
kontrollpanel.  Du kan dermed administrere enhetene 
fra hvor som helst.

FJERN ADMINISTRASJON
Nureva Console er skybasert slik at diu ikke behøver å gå rundt til de forskjellige 
installasjonene. du kan spare tid på å kontrolere dem der du befinner deg 
til enhver tid. 

ENKEL OPPGRADERING
Bruk Nureva Console for å holde alle systemene dine oppdatert med alle de siste 
funksjonene, og programvare oppdateringene fra Nureva

UTVIDET GARANTI - 1 ÅR EKSTRA!
Når du setter opp systemene i Nureva Console ( som er gratis) får du ett års ekstra 
utvidet garanti utover de 2 årene du får med på kjøpet. 

NUREVA STÅR FOR ENKELHET

Enkel å dele
Enkel å bruke

Enkel å installere 
Enket vedlikehold

Enkel å oppgradere
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HØR FORSKJELLEN!
IDet tar deg Ikke mer enn 15 minutter å få en demo av hvordan Nureva 
sin mikrofon lydplanke høres ut i praksis. Ring oss opp på den 
konferanse programvaren du vil bruke, hør forskjellen, og still de 
spørsmålene du måtte ha til våre eksperter. 

OM NUREVA
Nureva er et Canadisk IT selskap, med flere pris 
vinnende produkter som bygger enkle og 
effektive audio konferanseløsninger for den nye 
virkligheten. Produktene passer som hånd i 
hanske for dagens blandede  læringsmiljø, med 
studenter og lærere på flere 
lokasjoner.Produktene gjør det lett for studenter 
og lærere å bli hørt enten de er i klasserommet, 
eller hjemme.  Vårt team har sine røtter i 
utdannings teknologi og innovasjon. Vår visjon 
om nytekning og brukervennlighet danner 
grunnlaget for alle Nureva sine løsninger. 

HVORDAN KJØPE
Kontakt en av våre forhandlere. Oversikt finner 
du på www.interactive.no

Interactive Norway
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf: 67 51 99 20
E-post: post@interactive.no

BOOK LIVE ONLINE DEMO
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