
Hệ thống hỗ trợ giao tiếp hai chiều
NF-2S

Subunit

Make your voice be clearly heard through the window

Truyền tải thông điệp rõ ràng 
mà không gặp bất kỳ trở ngại nào!



Thiết kế đẳng cấp
và gọn nhẹ

Bộ micro và loa có thiết kế gọn nhẹ, được trang bị nam châm. Nhờ vậy thiết 
bị có thể dễ dàng gắn lên vách ngăn acrylic mà không cần bất kỳ giá đỡ hay 
phụ kiện kim loại nào. Với thiết kế đơn giản giúp thiết bị phù hợp với mọi 
không gian nội thất.

Có thể sử dụng tai nghe kèm micro trong môi trường nhiều tiếng ồn, yêu cầu chất lượng hội thoại cao hơn.

Được trang bị chức năng giao tiếp đồng thời hai chiều, NF-2S hỗ trợ các 
cuộc hội thoại diễn ra thuận lợi hơn với âm thanh ổn định, chất lượng 
cao mà không bị gián đoạn. 

Hỗ trợ giao tiếp dễ dàng và tự nhiên hơn

Thiết kế nhỏ gọn & lắp đặt đơn giản

Phụ kiện tùy chọn nâng cao hiệu quả sử dụng

Công tắc ngoại vi, có thể kết nối 
với tai nghe kèm micro. 

* Sản phẩm không đi kèm 

NF-2S có khả năng phát hiện giọng nói cho dù 
ở trong môi trường nhiều tiếng ồn để không 
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc trò chuyện.

Tùy thuộc vào âm lượng nói của khách hàng, 
người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh âm 
lượng theo ý muốn.
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Chức năng tắt tiếng được sử dụng trong trường 
hợp cần xác nhận, trao đổi thông tin giữa các 
nhân viên khi giao dịch với khách hàng.

Xin vui lòng đợi 
trong giây lát



Đã bao giờ bạn phải yêu cầu nhân viên giao dịch nhắc lại thông tin bởi âm 
thanh không rõ ràng khi giao tiếp qua vách ngăn và có sử dụng khẩu trang 
chưa?

Có đến 90% gặp vấn đề khó 
nghe khi giao tiếp qua vách ngăn 
và sử dụng khẩu trang. 
* Theo một  cuộc khảo sát nội bộ

Thường xuyên
70%

Thi thoảng
23%

Hiếm khi 5%
Chưa bao giờ 2%
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Tần số thấp Tần số cao

Giao tiếp qua vách ngăn và có sử dụng khẩu trang khiến cho âm thanh ở tần số cao trở nên vô cùng khó nghe. Với 
việc hỗ trợ âm thanh ở dải tần số cao NF-2S giúp tối ưu âm lượng cho các cuộc hội thoại. Âm thanh ở mức độ vừa 
phải, không quá to đảm bảo sự riêng tư ở mức tối đa.

*Mức độ nghe chính xác âm thanh:
Được đánh giá theo kết quả của bài kiểm tra chép chính tả tiếng Nhật.
Bài kiểm tra chép chính tả với 160 từ được diễn ra trong môi trường có độ ồn ở mức trung bình với 20 chủ đề khác 
nhau (độ tuổi: 20 – 50). Bài kiểm tra sử dụng giọng thu âm chuyên nghiệp có đeo khẩu trang.

Trên thực tế chất lượng âm thanh ở dải tần số cao bị suy 
giảm đáng kể khi giao tiếp qua vách ngăn và sử dụng 
khẩu trang.

Cơ quan hành chínhThu ngân cửa hàngBệnh viện / Quầy thuốc Quầy giao dịch sân bay

Ứng dụng

Mức độ nghe rõ khi sử dụng NF-2S như thế nào?
Mức độ nghe chính xác âm thanh tăng lên gần 

 220% so với cuộc hội thoại thông thường không sử dụng NF-2S.
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Vật cản

Âm thanh được chia làm 3 mức tần số khác nhau bao 
gồm tần số cao, tần số trung và tần số thấp. Khi gặp 
vật cản như tấm nhựa hay tấm acrylic, âm thanh ở dải 
tần số cao trở nên rất khó nghe. Tuy nhiên, vấn đề này 
sẽ được giải quyết triệt để nhờ vào NF-2S. Âm thanh 
được nghe đầy đủ và rõ ràng hơn.



Thông số kỹ thuật 

NF-CS1 (dùng cho mở rộng)
Bộ chia x1
Bộ micro và loa x1
Cáp chuyên dụng (2m) x2

Phụ kiện tùy chọn

NF-2S NF-2S+NF-CS1

NF-2S+NF-CS1x4(tối đa)

Kích thước:
127(R) x 30(C) x 137(S)mm
Khối lượng: 225g

Bộ điều khiển
Kích thước:
60(R) x 60(C) x 22.5(S)mm
Khối lượng: 65g
Phương thức lắp đặt: gắn nam châm

Bộ micro và loa

Cáp chuyên dụng (5m) x1
YR-NF5S

NF-2S  Bộ điều khiển x1　Bộ micro và loa x2　Cáp chuyên dụng x2
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model NF-2
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TOA Corporation

Có thể tùy chỉnh cách thức lắp đặt khác nhau để phù hợp trong nhiều ứng dụng
Có thể dễ dàng thay đổi cách thức lắp đặt phù hợp với từng ứng dụng (tối đa 3 x 3).
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