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Budapest, 2022. június 15.  

Hallássérültek koncertélményét támogatja a Vodafone 5G 

megoldása 

Egyedülálló 5G alapú fejlesztést mutatott be a Vodafone a Music Not Impossible csapattal 

közösen: egy úgynevezett haptikus eszköz segítségével, siket és nagyothallók 

zenerajongók példanélküli élőzenei élményben részesülhetnek. A fejlesztés a dél-londoni 

Mighty Hoopla zenei fesztiválon debütált a világhírű Jessie Ware koncertjén, amelyen 

egyúttal osztatlan sikert aratott mind az eszköz használói, mind a fellépők körében. 
 

A Vodafone és a Music Not Impossible innovációja a haptikus (tapintásalapú) technológián alapul, 

melynek köszönhetően az eszköz viselői a csuklójukon, bokájukon és felsőtestükön elhelyezett 

szenzorokon keresztül érkező rezgések segítségével képesek érzékelni a zenét. Ehhez hasonló 

fejlesztéssel sokan kísérleteztek, azonban a Vodafone a világon elsőként hozott olyan fejlesztést, 

amely nemcsupán a hallott zene lüktetését, de a tömeg hangulatát is képes átadni. A zene és a 

tömeg rezgéseit szenzorok rögzítik és küldik tovább a jelet az eszközre, melynek viselője azt 

rezgések formájában – az 5G hálózat rendkívüli sebességének köszönhetően – valós időben 

érzékelhetik. 
 

Rendkívül pozitív volt a Vodafone és a Music Not Impossible innovációjának fogadtatása – Kyle 

Springate, egy korábban súlyos halláskárosodást szenvedett fesztiválozó, aki kipróbálta az eszközt, 

úgy fogalmazott: „Egy ilyen nagy és hangos tömegben általában nem lehet hallani az éneklést és 

ha az előadó száját eltakarja a mikrofon, szájról sem lehet olvasni. Az eszköz viselésével sokkal 

könnyebben tudtam követni a dalokat, és amikor a tömeg tombolt, én is mindent érzékeltem. 

Eufórikus érzés volt! 
 

Az eszköz debütálása kapcsán Jessie Ware világhírű énekes és dalszerző így vélekedett: „Amikor 

először hallottam erről a technológiáról, teljesen lenyűgözött, az eszközt kipróbáló rajongók 

reakcióit látni pedig hihetetlen élmény volt. A zene mindenkié, csodás dolog, hogy siket és 

nagyothalló zeneszerető emberek is megtapasztalhatják az élőzene nyújtotta élményt – bízom 

benne, hogy a jövőben minél több fellépésemen használhatók lesznek ezek az eszközök". 
 

Nem ez az első alkalom, mikor a Vodafone az 5G technológia társadalmilag hasznos felhasználás 

keresi. Az infótechnológiai vállalat volt Magyarországon az első, aki továbbított röntgenfelvételt 

5G hálózat segítségével, sőt, hazánk első 5G koncertjét is a Vodafone jegyzi. 

 

 

További információk: 

sajto@vodafone.com   

mailto:sajto@vodafone.com
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A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 48 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2022. március 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 150 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel.  A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját.  Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 52 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

 Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést.  A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3Ulgu%2BFQyeOmxrNPfw7aAbEL0arrjEu4EMG1n0mYNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvodafone%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fqiay%2BuWb327shWmufECoM7yFlzJ1MKq%2F8GC1p68FJs%3D&reserved=0

