
Soha nem volt könnyebb kapcsolódni

ReSound Unite Mini Mikrofon:TM

� Egy kicsi és könnyű, hordozható vezeték nélküli,
felcsíptethető mikrofon, ami közvetlenül a halló-
készülékbe küldi a jelet - 7 méteres hatótávolságon
belül.
Az ügyfél közvetlenül tudja egy személy hangját
hallani hátulról, például autóban, megbeszélésen,
vacsora közben vagy otthon családi körben.
Az ügyfél képes meghallani a hangokat egy olyan
bonyolult környezetben is ahol nagyon sok ember
beszél egyszerre vagy olyan bonyolult akusztikai
környezetben ahol nehéz a beszédértés (pl.
bevásárlóközpont).
Amennyiben hordozható audió egységét (mp3
lejátszó, számítógép stb.) közvetlenül a mini
mikrofon audiobementére csatlakoztatja, hallókészülékében azonnal hallhatja azt.
Automatikusan újracsatlakozik a hallókészülék és a mini mikrofon, ha 5 percen belül újra egymás
hatósugarába kerülnek.
A hangerőszabályzóval a beszéd és az audiobement hangerejét is lehet állítani.
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ReSound Unite TV:TM

� A hallókészüléken kívül nem kell semmit viselni.
A TV-ből vagy egyéb audio egységből közvetlenül a
hallókészülékbe sugározza a sztereó jelet.
Kristálytiszta hangok 7 méteres sugarú körben, így
lehetőség van a hallókészülék viselőnek a TV mellől
felkelni anélkül, hogy a jel megszakadna.
Amint a jeladás körén kívül kerül a felhasználó az
adás megszakad, de ha 5 percen belül visszatér a
hatósugárba automatikusan újracsatlakozik.
Elképesztően kicsi, 20 ms-os késleltetés a hang és a
kép között, így azok szinkronban vannak
egymással
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Technikai adatok Mini Mikrofon TV Phone Clip Remote Control

Méretek 62 x 34 x 17,5 mm 83 x 89 x 21 mm 60 x 32 x 14 mm 90 x 40 x 15 mm

Súly 21 g 63 g 20 g 46 g

Tápfeszültség
5 V-os külső

adapter
5 V-os külső

adapter
Újratölthető elem

5,5 óra beszélgetési idő
2 x 1,5 V AAAA

elem

Audio felület Mikrofon és Vonal 2 x vonal bemenet BluetoothR N/A

Hangminőség Mono 20 kHz
Mono / Sztereo

20 kHz
Mono 20 kHz N/A

Vezeték nélküli 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Hatósugár 7 m 7 m
Bluetooth: 10 m

Fültől való távolság: 1 m
N/A

Késleltetés 20 ms 20 ms Bluetooth standard + 20 ms N/A

ReSound Unite Remote Control:TM
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A hallókészülék beállításainak könnyű áttekintése.
Könnyen olvasható LCD kijelző.
Programváltás, hangerőszabályzás, TV egységhez
kapcsolódás.
Billentyűzár, mely megakadályozza, hogy a
távirányító menet közben elnyomódjon. Így
táskájában, zsebében is biztonságosan hordozhatja
távirányítóját.

ReSound Unite Phone Clip:TM
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Kicsi és könnyű vezeték nélküli egység, melyet
könnyen a ruhájára csíptethet.
A mobiltelefon hangját közvetlenül a hallókészülék-
be juttatja az egység.

Egy gombbal lehet a telefont felvenni illetve
megszakítani a beszélgetést.
Könnyű hangerőszabályzás.
Könnyen újratölthető USB porton keresztül is
(kábel mellékelve).
5,5 óra beszélgetési idő, 100 óra készenléti idő.

� Az egység mikrofonja közvetlenül a telefonba küldi
a hangot.


