
PRODUZIDOS EM ITÁLIA

Aprendizagem de Línguas
Interpretação de Línguas
Gestão de Classe
Interação com os Estudantes
Comunicação de Áudio
Transmissão de Vídeo
Atividades de Pares e Grupos
Gravador digital
Quiz & Exames

IDL A.A.

Laboratorio de línguas Hardware

Fones de Ouvido e Mobiliário



O IDL é um produto profissional, concebido 
para a produção e gravação de áudio de 
altíssima qualidade, essencial num ambiente 
de aprendizagem de línguas estrangeiras.

IDL
Hardware de Laboratório 

Linguístico
• Altíssima qualidade
• Máxima eficiência

• fácil de usar

O Hardware de Laboratório 
Linguístico IDL permite a 
intercomunicação em tempo real 
entre estudantes e professor a 
qualquer momento durante cada 
atividade.
O professor pode intervir num 
estudante a qualquer momento. 
Em tempo real significa sem 
atrasos ou ecos, mesmo durante 
a transmissão de fontes áudio 
externas. Apenas um sistema de 
hardware dedicado pode garantir 
a expressão <TEMPO REAL>.

O IDL é flexível e modular, permite 
a atualização de áudio ativo para 

áudio ativo comparativo e também 
a expansão para uma rede de vídeo 

externa sem perder nenhum dos 
componentes adquiridos.

O IDL representa um verdadeiro passo 
adiante em termos de profissionalismo e alta 
fidelidade de áudio.
Um valor tangível e mensurável que torna 
o IDL um líder de mercado no setor dos 
laboratórios linguísticos a nível mundial.

IDL
Audio Active
IDL A.A.  oferece opções de funções diversas e 
abrangentes. Foi concebido para melhorar a comunicação 
oral e permitir exercícios de linguagem simples, reprodução 
típica da vida quotidiana.
A interface de software totalmente gráfica torna o IDL uma 
ferramenta simples e imediata desde a primeira vez que é 
utilizado com a classe.
• Requer apenas um PC no posto de trabalho do 

professor

• Não são necessários conhecimentos técnicos ou 
informáticos para a sua utilização

• Extremamente fácil de usar, assegura o controlo total da 
sala de aula e das atividades em todos os momentos

• Adequado para uso intensivo

• Sem necessidade de manutenção por parte do pessoal 
técnico

• Um instrumento de trabalho eficaz que não impõe 
condições de funcionamento específicas aos 
utilizadores

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM

• Escuta de uma fonte de áudio, 
exercício de audição e compreensão

• Conversar / dialogar com ou sem 
gravação no posto do professor (um 
de cada vez)

• Pergunta oral com ou sem gravação 
no posto do professor (um de cada 
vez)

• Utilização de uma rede de Vídeo 
(opcional) com escuta e visualização 
de uma fonte de vídeo: DVD, Satélite, 
PC do Professor, etc.

COMUNICAÇÃO SIMPLES E EFICAZ

• Comunicação do professor com um estudante, grupo ou 
a classe inteira simultaneamente

• Intercomunicação, o professor habilita uma comunicação 
privada e bidirecional com o estudante selecionado

• Transferir para um grupo ou para toda a turma a 
comunicação entre o professor e o estudante ou entre o 
professor e um par de estudantes

• Atividade de conferência de grupo de até quatro, com 
função de moderador do professor

• Chamada de estudante, com tempo de espera e lista de 
cada chamada recebida

• Audição discreta de qualquer estudante 
independentemente da atividade que esteja a realizar

• Escuta  automática discreta de um grupo ou da classe 
inteira com a opção de definir um tempo de varredura



TRABALHO DIVERSIFICADO

• Criação de grupos de até quatro com qualquer 
número de estudantes necessários para cada grupo

• Utilização simultânea e diferenciada de quatro 
atividades nos quatro grupos de trabalho

• Cada tarefa e/ou função é possível para um único 
estudante ou grupo com um único clique do rato

• Criação de pares áudio, em três modos: automático 
sequencial, automático aleatório ou totalmente manual

• Conferência de grupo em que o professor pode 
intervir como moderador a qualquer momento

• Criação de um grupo livre, para atividades 
independentes, fora dos grupos convencionais

• A voz de um estudante como fonte de áudio 
para o resto da classe

ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES E NOTAS

O IDL permite ao professor atribuir notas e comentários aos 
estudantes (por exemplo, após uma pergunta). Os dados para 
cada classe podem ser facilmente guardados numa pasta pessoal 
especial do professor para fácil acesso e impressão.
Desta forma, o professor tem sempre um histórico dos dados úteis 
para fins estatísticos para verificar: a presença dos estudantes, as 
notas atribuídas, a composição das classes e todos os comentários 
atribuídos durante as atividades.
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FONE DE OUVIDO COM MICROFONE L-H2010
O fone de ouvido L-H2010 é um produto profissional, 
robusto e com um alto nível de fiabilidade, concebido 
para utilização regular no laboratório linguístico.

O fone de ouvido é composto por componentes de 
última geração que garantem a 
continuidade de utilização e 
modo de operação simples.

O fone de ouvido 
e os seus acessórios 

foram concebidos para 
utilização no laboratório 

com equipamento 
informático.

MOBILIÁRIO
A proposta de mesas adequadas é um elemento 
importante na proposta de um laboratório linguístico 
e multimédia, uma vez que devem satisfazer uma 
necessidade de trabalho, respeito pelo espaço e 
segurança.
A LAIN S.R.L. produz o mobiliário para o posto de trabalho 
do professor e dos estudantes com a marcação CE, em 
conformidade com os regulamentos de segurança e de 
utilização de materiais corretos impostos pelas instituições 
de educaionais. O mobiliário proposto pela LAIN S.R.L. 
é muito robusto. A madeira é coberta com uma camada 
de material anti-riscos disponível em diferentes cores (a 
solicitar). A mesa do estudante pode ser: de um ou dois 
lugares com antepara (tipo cabine) e frente de vidro 
inquebrável ou sem antepara, com suporte de madeira 
para computador. A canalização que aloja a cablagem e os 
dispositivos está localizada debaixo do plano de trabalho. 
A mesa do professor tem um armário do lado esquerdo/
direito que é ideal para armazenar computadores e outros 
dispositivos e pode ser trancada para maior segurança.

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
A estrutura interna é feita de aço, enquanto que a 
estrutura externa é feita de um material de borracha 
muito resistente. isto é importante e garante uma 
utilização prolongada e constante pelos estudantes.
• O fone de ouvido aparece desde o início como um 

elemento robusto
• Controlo do volume diretamente no cabo do fone 

de ouvido para um fácil ajuste do volume
• Cabo de ligação de 200 cm de comprimento
• Tampões auriculares intercambiáveis - tampões 

auriculares e microfone higiénicos também 
disponíveis

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
• Alta fidelidade sonora
• Cápsula de microfone unidirecional com alta 

redução de ruído ambiente
• Operação na presença de fortes campos magnéticos
• Múltiplas ligações para se adaptar a qualquer 

dispositivo, sem desconexão acidental

• Diâmetro do fone: 50 mm
• Sensibilidade do fone: 112 dB +/- 3 dB
• Impedância: 32 ohm +/- 10%
• Gama de frequências: 20-20Khz
• Potência de saída: 20 mv
• Sensibilidade dos microfone. -56dB 

+/- 2dB

• Cápsula do microfone: Unidirecional
• Comprimento do cabo: 2,0 m
• Conexão 2 x 3,5 mm | mini-din | USB
• Controlo de volume no cabo (não 

para o modelo USB)
• Contatos dourados de 3,5 mm
• Peso: 275 gramas




