Produktinformation
TV Adapter 2.0
Et fuldstændigt integreret system
Med ConnectLine er det brugeren, der har kontrol over systemet og ikke omvendt.
Avancerede funktioner såsom AutoPriority, AutoConnect og SelectMe sørger for,
at brugerne fx kan høre og tage telefonen, mens de ser fjernsyn.
Brugervenlig
ConnectLine er udviklet og grundigt afprøvet1 med brugere af høreapparater
i tankerne, for at sikre at det er brugervenligt.
Support af flere kilder
For brugere, som har brug for mere end én lydkilde, fx. to fjernsyn, vil funktionen
SelectMe™ sørge for problemfri skift fra den ene adapter til den anden.
Digitale lydkilder
ConnectLine TV Adapter 2.0 understøtter digital lyd i to gængse formater: digital
stereo (PCM) og Dolby® Digital. Dette giver brugere flere muligheder for at kunne
høre streamet lyd fra hjemmebiografsystemer og fladskærms-tv.
Lyd fra fjernsyn og lydsystemer
Vi anbefaler, at du sikrer dig, at brugerens udstyr rent faktisk kan understøtte
det ønskede lyd-output. Noget udstyr kræver, at indstillinger i fjernsynets
lydkonfiguration ændres.
Yderligere oplysninger
Besøg www.oticon.dk/connectline for yderligere oplysninger om ConnectLinesystemet.

Henvisninger
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” fra DialogDesign
(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15. juni 2011, 14. oktober 2011 og 7. december 2011.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Med en ConnectLine
TV Adapter 2.0 kan brugere
af Oticon høreapparater
høre lyden fra et fjernsyn
eller en anden lydkilde ved
deres foretrukne lydstyrke
ved at bruge Streamer Pro
1.1 eller nyere. ConnectLine
TV Adapter 2.0 understøtter en række tilslutninger,
heriblandt digital stereo
og Dolby® Digital via det
optiske TOSLINK.
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Tekniske oplysninger
Navn/model

Connectline TV Adapter 2.0 / BS-F200

FCC ID
IC

U28TVBOX03
1350B-TVBOX03

ConnectLines
systemfunktioner

AutoPairing: Tv-adapteren vil i parringstilstand automatisk parres til Streameren.
AutoConnect: Der skiftes automatisk tilbage til fjernsynslyd efter endt telefonsamtale.
AutoPriority: Et opkald prioriteres over fjernsynets lyd.
SelectMe: Skifter mellem to eller flere tv-adaptere.

Kompatibilitet

ConnectLine TV Adapter 2.0 fungerer med alle versioner af Streamere lige fra Streamer 1.4,
Streamer Pro 1.1 og nyere. For bedst mulig kvalitet bør det seneste firmware anvendes.
Streamere kan opgraderes med ConnectLine-værktøjet i tilpasningssoftwaren Genie.
Bemærk: SelectMe til fjernsyn virker kun med Streamer Pro 1.1 eller nyere.

Dimensioner

124 x 80 x 21 mm; vægt 100 g.

Input/format

Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverteren)
SCART (V+H) (SCART kan bestilles hos Oticon som separat tilbehør, RCA-kabel medfølger)
RCA (V+H)
TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby® Digital

Output

TOSLINK (buffer-output fra TOSLINK-input)

Rækkevidde

Op til 30 m med Streamer Pro (i fri sigtelinje)

Lyd-input/format

Stereo (analogt input)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby® digital (TOSLINK)

Latens (tv-adapterens
input til høreapparatet)

Analog: 37 ms
Digital: 39 ms
Dolby® Digital: 59 ms.

Line-input, følsomhed

6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ

Båndbredde, lyd

7.4 kHz/mono fra tv-input til høreapparat

Dynamisk selvjustering

AGC (analoge input) (linje ind ca. 0 dB 5 sek.)

Statusindikatorer

Afbryder og status-LED foran

Monteringsmuligheder

Anbragt på bord, vægmonteret

Farver

Sort (black)

Frekvens

Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd)

Emissioner

Altid under 10mW (10 dBm) in overensstemmelse med alle relevante ISM-standarder

Brugsmiljø

Indendørs

Driftsforhold

Temperatur: +5 °C til +40 °C
Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Opbevarings- og
transportforhold

Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere
perioder i forbindelse med transport og opbevaring:
Temperatur: -25 °C til +70 °C
Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk: 700hPA til 1060hPA

Strømforbrug

Inaktiv, ikke forbundet til Streamer: 0.3 W
Forbundet til Streamer uden at streame lyd: 0.3 W
Forbundet til Streamer mens der streames lyd: 1.0 W
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Æsken med TV Adapter 2.0 indeholder:
• Brugsanvisning
• Strømforsyning
• TV Adapter 2.0 - sort
• RCA til RCA stereokabel
• Minijack 3,5 mm til RCA-konverter
• TOSLINK optisk kabel 2.0 m

