
De VoiceBridge van WHD is een contactloze, volautomatische intercom. Het helpt 
ondernemers om de communicatie met klanten bij kassa's en informatiebalies helder en 
begrijpelijk te houden, ondanks beschermende maatregelen, veiligheidsafstand, 
hygiënewanden en beschermende maskers. 

De set bestaat uit twee intercoms (één 
aan de klant, één aan personeelszijde), 
een voeding en de benodigde kabels. 
Uitgebreide integratie in bestaande 
systemen is niet nodig. De VoiceBridge
is eenvoudig te installeren en draait 
volledig autonoom, veilig en stabiel. 
Infraroodsensoren detecteren of er een 
persoon voor het apparaat staat. Het 
onderdrukt omgevingsgeluid en 
vervelende echo's tijdens de 
communicatie (Echo Canceling / Noise
Reduction). Extra luid spreken is niet 
nodig. Dit garandeert hygiënische (en 
dus) veilige en vooral begrijpelijke 
communicatie. 

Voor contactloos gebruik kunnen de 
intercoms eenvoudig worden gereinigd met 
een gewone oppervlaktereiniger. Het systeem 
kan eenvoudig worden geïntegreerd in 
individuele hygiëne- en veiligheidsconcepten 
en zelfs eenvoudig achteraf worden 
ingebouwd, bijvoorbeeld POS, bezoekhulp 
voor verpleeghuizen, infopunten en 
incheckbalies. Een ander toepassingsgebied is 
overleg, bijvoorbeeld bij banken en 
autodealers... etc., die de hoogst mogelijke 
bescherming tegen besmetting van klanten en 
werknemers eisen. De VoiceBridge is geschikt 
voor gebruik op een hygiënische 
beschermwand gemaakt van acrylglas of 
(echt) glas.

VoiceBridge



Activatie/de-activatie Via Infrarood
Microfoons AEC-technologie (Acoustic Echo Canceling) 

en NR-technologie (noise reduction)
Kabels Lengte van de verbindingskabel: 1m

Lengte van de voedingskabel: 2m
Afmetingen 86 x 111 x 18 mm
Gewicht Gewicht per unit: 160 gr

Gewicht van de kit met verpakking: 520 gr
Materiaal Plastiek
Kleur Wit

De VoiceBridge is een betrouwbare 
oplossing voor bezoek/babbel boxen in 
verzorgingstehuizen en woon-zorg-
centra. De VoiceBridge zorgt voor de 
nodige veiligheid en bescherming van 
zowel de bewoners, de familieleden als 
het personeel in tijden van crisis

www.public-intercom.com |   info@public-intercom.com 
Zagerijstraat 6 | 2530 Boechout | Belgium  | +32(0)498 50 24 80

BTW: BE0.447.952.433

Microfoon aan/uit
Manuele deactivatie microfoon

LED indicatoren
Status microfoon


