
Líder mundial em sistemas de guia turístico
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Apreciado por milhões de visitantes todos os anos

O guide-U da Phonak é o sistema de guia turístico sem fio de 
eleição em inúmeros locais de todo o mundo, desde museus de 
topo e locais do património mundial a centros de visitas empre-
sariais, atrações turísticas e pontos de interesse governamentais.

A escolha global

Jardim Botânico de Nova Iorque

Fábrica da cerveja Guinness, Dublin

Musée du Luxembourg, Paris

Sydney Opera House 

Capitol Visitor Center, Washington D.C.

BMW-Welt, Munique
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Som de excelência, fácil de usar

O guide-U é um sistema de guia turístico atrativo e elegante que 
pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de instalações. 
Cada sistema guide-U apresenta pelo menos um transmissor de 
voz, usado pelo guia turístico, e conjuntos de auriculares recetores 
usados pelos visitantes. São disponibilizados vários transmissores, 
recetores, auriculares e acessórios, incluindo um recetor para 
pessoas com perda de audição e um útil microfone que poderá 
ser passado de mão em mão para facilitar a interação entre todo 
o grupo turístico. 

O sistema guide-U

Como base na tecnologia comprovada da Phonak, Dynamic Speech 
Extractor, o guide-U oferece uma qualidade de som ultranítida, 
mesmo em ambientes ruidosos como os das fábricas. O Dynamic 
Speech Extractor identifica e separa os sons de voz do ruído 
ambiente, antes de ajustar automaticamente o volume dos  
auriculares de cada visitante, para oferecer o contraste mais  
claro em relação aos sons que poderão potencialmente dispersar 
a atenção. O resultado é uma experiência auditiva avançada que 
apenas o guide-U é capaz de oferecer.

Auriculares de elevada qualidade com o recetor ultraleve guide-U  
(usado pelos visitantes)

Microfone transmissor inspiro 
robusto (usado pelo guia)

Microfone 
iLapel
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Exemplo de visita guide-U: na fábrica

1 09.30 | Boas-vindas aos visitantes 
  Os visitantes VIP chegam ao local. Os sistemas 

guide-U são distribuídos e o líder executa uma  
rápida verificação do sistema.

2  09.40 | Início da visita 
Cada um dos ouvintes escuta a voz do guia com nitidez, 
o que significa que o guia não tem de gritar (poupando  
assim a voz) e o pessoal nas proximidades não é incomodado.

1

3

4

2

3  09.43 | Entrada numa área de trabalho ruidosa 
Quando o ruído de fundo aumenta, a tecnologia Dynamic Speech 
Extractor do guide-U assegura que os visitantes continuam a ouvir 
as palavras do seu interlocutor.
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5  10.15 | Conversa sobre a visita 
A lista de acessórios para o  
guide-U inclui um útil microfone 
DynaMic. Isto garante que  
mais de um interlocutor, e até os 
próprios visitantes, possam ter  
a palavra e ser ouvidos por todos.

4  10.05 | Etapa final  
Mesmo que alguns visitantes fiquem para 
trás não perderão pitada de informação já 
que o alcance do guide-U vai até 30 metros, 
ou 100 pés (no exterior)

4

5



guide-U
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Opções e acessórios do sistema

Transmissor fixo TX300V da  
Phonak opcional, ideal para  
utilização em locais públicos,  
como teatros e locais de culto

             Transmissores Estojo de tran
sporte d

o  

sistem
a guide-U

AuricularesM
icr

of
on

es

Auricular para um ouvido 
(compatível com protetores 
para os ouvidos)

Auriculares 
tradicionais

Transmissor  
inspiro, de  
utilização no  
corpo, com o  
microfone iLapel 
ou EasyBoom

Transmissor 
EasyLink+ 

com microfone  
hipercardióide 

integrado

Transmissor  
SmartLink+ com 

3 modos de  
microfone integrados 

e Bluetooth

EasyBoom

iLapel
Recetor iSense Classic 
ultraleve

Vários tamanhos de estojo disponíveis  
(capacidade para 12 recetores guide-U)

MyLink+ para utilizadores 
com aparelho auditivo

Microfone para  
passar de mão em  
mão DynaMic
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Vantagens do guide-U 

Especificações do sistema guide-U

Geral 
 
Alcance de funcionamento 30 metros/100 pés (no exterior)

Duração da bateria Mais de 10 horas

Gama de temperatura operacional -10 °C–+60 °C

Tempo de carregamento
Carregado a 100 % em 2 horas
Carregado a 80 % em 1 hora

Tensão de carregamento 110–240 V

Gama de frequências
169.4–176 MHz (banda H) 
214–220 MHz (banda N)

Largura de banda de frequências 100–5800 Hz

Channels 
Podem ser usados 56 canais em  
simultâneo sem interferência

Para especificações de produtos individuais, consulte as fichas técnicas correspondentes da Phonak.

Normas 
 

Radiocom  

EN 300.422-1,-2:2001
EN 300.330-1,-2:2006
EN 300.328:2006
CFR 47, parte 95, parte 15C

EMC EN 301.489-3, -9, -17:2002

El. Segurança EN 60950-1:2006

 � Desempenho de som líder no setor 

 � Design ultraleve e elegante 

 � Interatividade para todo o grupo 

 � Intuitivo e fácil de usar  

 � Opções do sistema altamente 
configuráveis  

 � Possibilidade de vários grupos  
turísticos em simultâneo
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Life is on

Somos sensíveis às necessidades de todos os que dependem 
do nosso conhecimento, ideias e atenção. E ao desafiar  
criativamente os limites da tecnologia, desenvolvemos  
inovações que ajudam as pessoas a ouvir, compreender e  
experimentar mais intensamente as belas paisagens sonoras 
que a vida tem para oferecer. 

Interaja livremente. Comunique com confiança.

Phonak Communications AG | Laenggasse 17 | CH-3280 Murten
Tel. +41 (0)26 672 96 72 | Fax +41 (0)26 672 96 77
info@phonak-communications.com | www.phonak-communications.com


