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Ennek a rendkívüli japán 

innovációnak köszönhetően 

egyetlen nyelv sem „idegen” 

 

 
 

Az idegen nyelvek tudására mindig is nagy szük-

ség lesz a hazai kulturális sokszínűség és a külföl-

di üzleti vállalkozások száma miatt. Egy állás meg-

szerzésében is segíthet az, ha valaki jól beszél 

egy idegen nyelvet. 

 

Nem számít, hogy az ember szociális munkás-e 

vagy orvos, vagy, hogy nemzetközi üzleti tevé-

kenységet folytat-e vagy nyelvet tanít/tanul vagy 

csak külföldre utazik − mindig óriási előnyei van-

nak annak, ha az ügyfelekkel a saját anyanyel-

vükön tudunk kommunikálni. 

 

Nem beszélsz több nyelven? 

 

Szerencsére két híres japán feltaláló a következő 

szintre emelte a nyelvek lefordításának módját, 

miután létrehozott egy azonnali fordítót MUAMA 

Enence. néven. A valós idejű beszédet több mint 

40 nyelvre képes könnyedén lefordítani, mindösz-

sze néhány gombnyomással. 

 

Így nem kell egy másik nyelvet ismerni vagy meg-

tanulni ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk rajta. A 

nyelvi korlátok által okozott nehézségek hamaro-

san a múlté lesznek! Mi lehetne jobb ennél? 

 

Lásd működés közben! 

 

Miért olyan különleges ez a kis eszköz? 

 

➠Azonnali kommunikáció másik nyelven 

Egy új nyelv elsajátítása hónapokig, sőt évekig 

tartó tanulást is igényelhet. A MUAMA Enence által 

bármilyen nyelven azonnal lehet kommunikálni!! 

 

➠Fair és kedvező ár 

A MUAMA Enence rendkívül olcsó. Egy tapasztalt, 

profi fordító vagy tolmács költséges lehet, és több-

ször is kell neki fizetni. A MUAMA Enence fordító-

ért csak egyszer kell fizetni és egy csomó nyelvből 

lehet választani. 

 

➠Kényelmes és könnyen használható 

Könnyű kivitelezésével és kicsi méretével a 

MUAMA Enence könnyen magunkkal vihető zseb-

ben és táskában is, és mindig kéznél van, ha 

szükség van rá. Ez az, amiért a megnevezése az, 

hogy „kézi hangfordító”, amit aztán mindennap 

használni akarunk majd. 

 

➠Tökéletes hangminőség 

Zsúfolt helyeken is jól lehet használni, mivel elég 

hangos ahhoz, hogy tisztán hallható legyen. 

 

➠ Több mint 40 nyelven tud 

Beépített fejlett technológiája támogatja a kétirá-

nyú nyelvfordítást. Ezen felül szöveges fordítás is 

rendelkezésre áll. 
 

Miért teszi sokkal könnyebbé az életed? 

 

Bár a MUAMA Enence fordítót elsősorban az uta-

zók számára hozták létre, de különféle foglalkozá-

sú emberek között is hatalmas népszerűségre tett 

szert. Hirtelen elengedhetetlen eszközzé vált! 

 
 
 
 

https://get-enence.online/path/out.php
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kínai, mandarin (egyszerűsí-

tett, Hong Kong) 

 
angol (Egyesült Álla-

mok/Egyesült Királyság) 

 
francia  

(Franciaország/Kanada) 

 
arab (Egyiptom/Szaúd-

Arábia/International) 

 
spanyol  

(Spanyolország/Mexikó) 
 

portugál (Portugália/Brazília) 
 

szlovák (Szlovákia) 
 

thai (Thaiföld) 

 
olasz (Olaszország) 

 
holland (Hollandia) 

 
orosz (Oroszország) 

 
német (Németország) 

 
koreai (Dél-Korea) 

 
japán (japán) 

 
magyar (magyar) 

 
svéd (Svédország) 

 
cseh (Cseh Köztársaság) 

 
finn (Finnország) 

 
dán (Dánia) 

 
lengyel (Lengyelország) 

 
görög (Görögország) 

 
indonéz (Indonézia) 

 
bolgár (Bulgária) 

 
maláj (Malajzia) 
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hindi (India) 

 
ukrán (Ukrajna) 

 
horvát (Horvátország) 

 
katalán (Spanyolország) 

 
vietnami (Vietnam) 

 
román (Románia) 

 
török (Törökország) 

  
 

Miért teszi sokkal könnyebbé az életed? 

 

Bár a MUAMA Enence fordítót elsősorban az uta-

zók számára hozták létre, de különféle foglalkozá-

sú emberek között is hatalmas népszerűségre tett 

szert. Hirtelen elengedhetetlen eszközzé vált! 
 

 
 

Ami meglepett minket, hogy egyre több szociá-

lis/sürgősségi munkás és önkéntes választja a 

MUAMA Enence fordítót, hogy a munkájuk köny-

nyebb legyen tőle. 
 

 

Arra kértük azokat az embereket, akik már hasz-

nálták a MUAMA Enence fordítót, hogy írják le, 

hogyan működik számukra. Az eredmények azt 

mutatták, hogy az emberek sokkal jobban tudták a 

munkájukat végezni, miután megvették a MUAMA 

Enence fordítót. 
 

Én is vegyek egyet? 

 

Lehetne kérdezni. Már nem kéne a nyelvi akadá-

lyok miatt aggódni, szóval a válasz határozottan 

IGEN! És a legjobb, ha most veszed meg, mert 

meglehet, hogy a MUAMA Enence fordító hamaro-

san elfogy, mivel világszerte nagyon népszerű. 

 

Egy új országba szeretnél egy-két hétre kiruccan-

ni? Olyan új barátokkal vagy családtagokkal kelle-

ne az anyanyelvükön beszélned, akiket csak nem-

rég ismertél meg? Vagy valamilyen nyelvet kéne 

elég jól elsajátítanod, hogy külföldön tudj dolgozni 

 

A MUAMA Enence képes ezekben segíteni és 

még sok minden másban is! 

 
Forrás: https://www.muama-

enence.net/Enence/HU/1kar/indexhu.html 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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