
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES D’ AUDIOGUIES



Web-app sense necessitat de 
descàrregues ni instal·lacions
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PER A SMARTPHONE

TOT EL CONTINGUT EN 
UN CODI QR

L’audioguia digital no necessita instal·lacions ni 
descàrregues, el visitant accedeix des de el seu 
propi mòbil a una web-app a on estan els continguts 
en tot els idiomes que es necessiten. Tot això només 
escanejant un codi QR.

EXCEL·LENT 
QUALITAT
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Audioguia amb bateria extrallarga, 
robusta i durabilitat pensada per a donar 

servei a milionsde visitants



NOE

La principal missió de l’ audioguia és ser capaç d’explicar 
i envoltar al visitant en l’historia quees desenvolupa. 
Noe compta amb la tecnologia apropiada per a aquest 
fi.

En el disseny de les nostres audioguies s’ha tingut en 
compte l’últim detall per al seu desenvolupament, amb 
unes dimensions òptimes però, sobre tot, còmodes 
per a qui les utilitzarà: el visitant.

EXCEL·LENT
 QUALITAT 
D’ÀUDIO

ÚS SENSE 
CARREGAR MÉS
 D’UNA SETMANA

AUDIOGUIA



Audioguia i guiat de grups en
 un únic dispositiu.



GROUPS

Un mateix guia podrà explicar diferents espais en tots 
els idiomes que necessiti. En un mateix grup, podran 
existir diferents nacionalitats, cada una d’elles 
escoltant un relat en el seu idioma natal. Tot això amb 
un únic objectiu: millorar la competitivitat, la qualitat i 
la sostenibilitat del monument.

ABAST DE CONNEXIÓ DE 
FINS A 100 METRES

EXCEL·LENT 
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Sistema de càrrega intel·ligent per a 
allargar la vida de les bateries



CARREGADORS

Podràs escollir entre carregadors per a 3, 20 i 50 unitats 
d’ audioguies.

L’ independència per a cada terminal desemboca en 
processos de càrrega segurs, optimitzats i
amb una extrema cura per la vida de la bateria. Així 
cada terminal rebrà exactament la
quantitat de càrrega necessària acord amb el seu 
estat, provocant una protecció de la bateria.

APAGAT
 PER SEPARAT

 DE CADA DISPOSITIU

SISTEMA DE CÀRREGA 
RÀPID I SEGUR

ESTACIONS 
DE CÀRREGA



Som fabricants, contem amb un 
equip d’enginyers especialitzats 

en hardware per a oferir el
millor servei i innovació del 

sector



DEPARTAMENTO RMA

SERVEI
TÈCNIC 
GARANTIT
Contem amb un gran grup de professionals format 
per enginyers i tècnics capacitats per a
resoldre totes les incidències. Donem resposta en 
menys de 24 hores i estem disponibles 365
dies al any per als nostres clients.

Portem més de 15 anys donant servei tècnic 
24hores a tots els nostres clients a

qualsevol lloc, des d’ Espanya a Itàlia



Més informació a www.vocces.com

“Posis en contacte amb nosaltres i l’atendrem encantats 
per a donar solucions a les seves

Escaneja per a 
més informació

Seu Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Seu Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

Atención comercial*
Sra. Nina Ramos
(+34) 610 18 73 38

nramos@vocces.com


