PRODUKTINFORMATION
OTICON CONNECTLINE TELEFON 2.0

Oticon ConnectLine telefon-adapter er et interface mellem en almindelig
fastnettelefon og Oticon Streamer, som i praksis forvandler et par Oticon
høreapparater til et trådløst headset.
Som en del af ConnectLine-systemet arbejder telefon-adapteren problemfrit
og simultant med andre ConnectLine-enheder såsom ConnectLine mikrofon
og ConnectLine tv-adapter.

Et fuldt integreret system

Opkaldet kan nemt besvares i en afstand

AutoResume

Med ConnectLine har brugeren

af op til 30 meter fra telefon-adapteren

Når opkaldet er afsluttet, vender

kontrol over systemet, ikke omvendt.

ved at trykke på en enkelt knap på

Streameren automatisk tilbage til

Avancerede funktioner såsom

Streameren.

lydstreaming. Det vil sige streaming
af lyd fra fjernsynet.

AutoPriority og AutoConnect, sikrer
for eksempel, at et telefonopkald

AutoPriority

kan høres og besvares, mens man

Hvis brugeren lytter til fjernsynet via

ser fjernsyn.

ConnectLine tv-adapter (eller en anden
lydkilde), sikrer AutoPriority-funktionen,

Fastnettelefon
Telefon-adapter 2.0 installeres parallelt
med en eksisterende fastnettelefon.
Når brugeren befinder sig inden for
telefon-adapterens rækkevidde, er
Streameren automatisk tilsluttet og klar
til at modtage opkald (AutoConnect).

at indgående opkald kan høres.

PRODUKTOVERSIGT

Inkluderet tilbehør
❍❍ RJ11 – RJ11-kabel for tilslutning til fastnettelefon
❍❍ Strømforsyning
❍❍ Brugsanvisning
Strømindikator

Strømforsyning

Status

ConnectLine
input/output

Telefonlinje
input/output

Kompatibilitet

Streamer 1.4 eller nyere

Dimensioner

124 x 80 x 21 mm; vægt 100 g.

ConnectLine systemfunktioner

AutoConnect: Tilsluttes automatisk til Streameren, hvis den er inden for rækkevidde.
AutoPriority: Indgående opkald prioriteres frem for fx fjernsynslyd.
Parring: Telefonadapteren vil automatisk parre sig med Streameren,
hvis Streameren er i parringsmode.

Rækkevidde

Op til 30 meter med Streamer Pro (fri linje)

Tilslutningsmuligheder

Telefonlinje input/output som interface til (analog) fastnettelefon (PSTN) (RJ11/RJ11)
ConnectLine input/output som direkte interface til fx computer1

Strømforbrug

Maks. 190 mA (ved hjælp af den medfølgende strømforsyning)

Headset input

Maks. 6dBmV(RMS), 10 KΩ

Headset output

-15 — -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω

Frekvens

Licensfri 2,4 GHz (ISM-bånd)

AutoConnect (område)

Ja (30 meter)

Lydkvalitet

Mono / 8 kHz samplingsfrekvens

Frekvensbåndbredde

80 Hz - 3.5 kHz (trådløs)

Driftstemperatur

10 - 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 - 70 °C

Emissioner

Maks. 39 dBμV / 3 meter, opfylder alle relevante standarder

Litteraturhenvisninger:
1. Der følger et interfacekabel til computer med til Streamer Pro. Fås også som tilbehør.
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