
FRENTE VERSO

“Mindvox o controle defini�vo da sua voz”

Bem-vindo(a) ao New MindVox (NMV),
o seu disposi�vo regulador de intensidade da voz! 

O New MindVox é um equipamento construído à par�r de moldes injetados em 
policarbonato de alta resistência em espessura de 2.5 mm, o que ocasiona um perfeito 
balanceamento entre médios, graves e agudos. E foi desenvolvido com os obje�vos de 
(1) criar pra�cidade e possibilidades em um único equipamento, evitando as 
dificuldades e perda de tempo em desmontagens ou trocas de conchas; (2) possibilitar 
a u�lização por todos os(as) cantores(as) ou profissionais da voz, independente de seu 
nível de conhecimento ou proficiência, de todos os es�los musicais; (3) atender a 
demanda de fonoaudiólogos(as) quando da necessidade de habilitação ou reabilitação 
vocal; e (4) conscien�zar tanto o público em geral, quanto os(as) profissionais da área, 
acerca da necessidade de um uso menor de recursos e materiais, em termos 
ambientais.

O New Mindvox é uma ferramenta ergonomicamente pensada para o seu 
monitoramento individual acús�co, que por meio do disposi�vo VOICE FEEDBACK 
REGULATION (VFR), possibilita diferentes angulações das conchas acús�cas, resultando 
em diferentes níveis de intensidade de retorno da voz em um único equipamento. 

O disposi�vo VOICE FEEDBACK REGULATION (VFR) con�tui-se de um sistema de 
ajuste das conchas acús�cas por meio de furo cônico e apoio circular, que combinados, 
permitem o posicionamento das conchas em diversas aberturas de ângulos entre si, 
ocasionando níveis de retorno da voz mais ou menos acentuados, de acordo com a 
finalidade do uso em questão. 

O New MindVox, possibilita um excelente controle para o u�lizador do acessório, 
oferecendo grande qualidade e detalhamento para um treinamento de voz 
aprofundado. E diferentemente da versão anterior do equipamento, também é 
indicado para es�los musicais que demandem uma pressão psicoacús�ca maior, como 
o canto lírico/erudito e alguns es�los de canto popular não microfonados.

Por fim, o New MindVox atende perfeitamente a demanda de cantores em processo 
de adaptação às técnicas de controle de voz de modo mais autônomo, sendo a 
angulação de conchas uma fase imediatamente anterior à re�rada completa do 
acessório pelo usuário e à aplicação das técnicas de controle da voz na prá�ca.


