
eGids
 De eGids is een draagbare telefoon met een geheugenkaart 
waarop zich audio-informatie bevindt, men kan dit toestel raadplegen 
zoals een telefoon.
 Met de eGids beschikken al uw bezoekers over relevante 
informatie waarmee ze uw museum of uw tentoonstelling kunnen 
bezoeken zoals het hen past.
De eGids is een onfeilbare meertalige gids !

Nieuw concept voor musea en rondleidingen...

 De eGids is opgebouwd uit electronicacomponenten uit de 
recentste technologische ontwikkelingen. Hij is voorzien van een 
geheugenkaart met een maximale opslagcapaciteit van liefst 1 GB. 
De zeer kleine en voordelige kaarten, worden reeds met succes 
gebruikt in allerlei toepassingen, zoals zakcomputers en digitale 
camera's.

Veel meer dan een telefoon...

 De geheugenkaart kan men opnemen met eender welke PC, 
men heeft geen speciale hard of software nodig, enkel een 
MMC-kaart. Om de inhoud van het toestel aan te passen, dient men 
enkel de geheugenkaart eruit te nemen, in de lezer te plaatsen en er 
de audiobestanden op te kopiëren. Daarna steekt men deze opnieuw 
in de eGids.

U hoeft helemaal geen computerfreak te zijn...
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Een Japanner, een Griek en een Deen bestuderen een doek 
van Pablo Picasso.   Met de telefoon in de hand, kijken ze toe, 
zoeken ze details, bewonderen ze het werk.  Dit tafereel hoeft 
niet noodzakelijk een droom te zijn.

Een volledig nieuw concept van rondleidingen
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Great autonomy...

choix

pause

volume

on off

stop

forward

redial

Pour écouter une séquence
à partir de son numéro, 
composez le numéro et 
terminez par le #. 

L‘appareil est mis en marche en
glissant l’interrupteur vers la 
droite à l’aide du bouton 
RECEIVER.

Pour arrêter une séquence,
appuyez sur stop.

Pour passer à la séquence
suivante, appuyez sur #.

Pour repasser la même 
séquence, appuyez sur redial.

Pour mettre la lecture en pause,
appuyez sur * (ou pause), pour
continuer, appuyez une seconde
fois sur cette touche. 

La touche MUTE permet de
diminuer le niveau sonore, la
touche R/FLASH de l’augmenter,
appuyez plusieurs fois pour 
obtenir un effet important. 

 Het toestel verbruikt zeer weinig energie. Dankzij dit lage verbruik, hoeft u het toestel maar 
om de twee dagen op te laden, wat op zijn beurt het leven van de batterijen verdubbelt. Deze zijn 
trouwens van de jongste generatie en hebben een veel langere levensduur dan vergelijkbare 
producten.

De eGids in een Oogopslag
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