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Fakta
StoryTeller forener lyd med det fysiske rum på 

en innovativ måde, der stimulerer sanserne og 

skaber nye sociale oplevelser for hele familien 

på tværs af aldersgrupper og brugere. 

Væk passive omgivelser til live ved at skabe 

opslugende – lokationsbaserede lyd dramaer. 

Lad inspirerende informationer eller  tanke-

vækkende historier sive lige ind i øregangene, 

mens brugeren oplever omgivelserne. 

StoryTeller er en selvforsynende formidler eller 

guide, der underbygger en mere nærværende 

oplevelse og inspirerer besøgende til at se og 

opleve mere.  Lad os sammen skrue op for 

formidlingen om den verden, vi alle lever i!

FAKTA OM STORYTELLER

VIGTIG VIDEN!
Skaber sociale og nærværende oplevelser

Minimal vedligeholdelse og driftsomkostninger

Robust, vandalsikret konstruktion

Nem og hurtig montering

Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen

Formidling på flere sprog eller flere vidensniveauer

og informationslag med valgmuligheder for brugeren

Software til aflæsning af brugsstatistikker 

Tænd og sluk funktion i særlige tidsrum med timelock  

Hurtig udskiftning af lydindhold via USB stik

Kan bruges af alle aldersgrupper og typer af brugere

Justérbar volumenknap

Mulighed for valgfri designs - også af rat

Teknologi kan indbygges i kulisser og eksisterende konstruktion

BONUS INFOMATION
Vi hjælper gerne med at udvikle manus til og produktion af speak 
inklusiv redigering og lyddesign. Læs mere om de tre modeller for 
samarbejde på www.a-storyteller.dk/speak.
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Korpus og drejeskive: Patineret COR-
TEN stål eller malet valgfri RAL-farve
Topplade: Bruneret messing
Front- og bagplader: Pulverlakeret stål 
valgfri RAL-farve
Rat: Malet birkekrydsfiner

MONTAGE
Plant, stabilt og skruefast underlag

FARVER
Alle RAL 2008-farver

GODKENDELSE
EN-1176

GARANTI 
5 år på mekaniske dele - ikke bevæge-
lige dele 
3 års fuld producentgaranti. Bevæge-
lige dele eller ”slid” -dele er ikke omfat-
tet af garantien. Skader forårsaget 
af forkert brug eller hærværk dækkes 
ikke af garantien. Vi tilbyder gratis 
reservedele inden for garantiperioden, 
men kun hvis produktet havde korrekt 
vedligeholdelse i henhold vedligehol-
delsesvejledning

FALDHØJDE 
0 cm.

SIKKERHEDSZONE 
1,5 m hele vejen rundt

VÆGT
Ca. 45 kg.

MÅL
202 x 97 x 19 cm.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
USB-stik

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Lyd

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 3 år

Skab liv med lydTEKNISKE DATA


