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OTICON CONNECTLINE TV-SOVITIN

Täysin integroitu järjestelmä
ConnectLinen avulla käyttäjä hallitsee 
järjestelmää, eikä toisin päin. Edistyksel-
liset ominaisuudet, kuten AutoPriority, 
AutoConnect ja SelectMe takaavat, että 
TV:tä katsellessaan käyttäjä voi esi-
merkiksi kuulla puhelimen soimisen ja 
vastata puheluun.

Helppokäyttöisyys
ConnectLine on kehitetty kuulokojeiden 
käyttäjille ja  tuotteet ovat läpikotaisin 
testattuja. Sen vuoksi ne ovat hyvin 
helppokäyttöisiä.

Usean eri äänilähteen tuki
Jos käyttäjä tarvitsee useampaa kuin 
yhtä äänilähdettä, esimerkiksi kahta 
TV:tä, SelectMe™-toiminnon avulla 
voidaan vaivatta vaihtaa yhdestä sovitti-
mesta toiseen.

Dolby Digital® ja digitaalinen stereo
ConnectLine TV 2.0 tukee digitaalista 
ääntä kahdessa yleisesti käytetyssä 
muodossa: digitaalinen stereo (PCM) 
ja Dolby Digital®. Tämä lisää käyttäjän 
mahdollisuuksia kotiteatterijärjestelmi-
en ja litteänäyttötelevisioiden suoratois-
tetun äänen hyödyntämiseen.

Televisioiden ja audiojärjestelmien 
äänentoisto
Suosittelemme tarkistamaan, että 
käyttäjän nimenomaiset laitteet tukevat 
haluttua äänentoistoa. Joissakin laitteis-
sa tämä edellyttää television audio-
määritysten muuttamista.

Lisätietoja
Lisätietoja ConnectLine-järjestelmästä 
löytyy sivulta 
www.oticon.fi/connectline.

ConnectLine TV 2.0:n avulla Oticon-kuulokojeen käyttäjä voi nauttia 
televisiosta tai muusta äänilähteestä haluamallaan voimakkuudella, kun 
käytössä on Streamer Pro 1.1 tai Streamer 1.4. ConnectLine TV 2.0 tukee 
monia yhteyksiä, mukaan lukien digitaalista stereoääntä ja Dolby Digital® 
-ääntä optisen TOSLINKin kautta.

Viitteet
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype”, kirjoittanut DialogDesign
(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15.6.2011, 14.10.2011 ja 7.12.2011.

Dolby ja tupla-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
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Sisältää
 � Käyttöohjeet
 � Virtalähde
 � TV-sovitin - musta
 � SCART - RCA -muuntaja
 � RCA - RCA -stereojohto
 � Miniliitin 3,5 mm RCA-muuntajaan
 � TOSLINK -optinen johto 2,0 metriä

Tekniset tiedot

Mitat 124 x 80 x 21 mm; paino 100 g.

ConnectLine-järjestelmän ominaisuudet Pariliitäntä: TV-sovitin muodostaa automaattisesti laiteparin Streamerin kanssa pariliitäntätilassa.
AutoConnect: TV:n kuuntelu palautuu automaattisesti puhelun jälkeen.
AutoPriority: saapuva puhelu on etusijalla TV:n ääneen nähden.
SelectMe: vaihto kahden tai useamman TV-sovittimen välillä.

Yhteensopivuus ConnectLine TV 2.0 toimii kaikkien Streamer-versioiden kanssa. Parhaat toiminnot saa kuitenkin käyttä-
mällä viimeisintä ohjelmistoa. Streamerin voi päivittää käyttämällä 
Genie-sovitusohjelmassa olevaa ConnectLine-päivitystyökalua.
Huomatkaa: SelectMe-ominaisuus TV:lle toimii vain Streamer Pro 1.1:n tai uudemman kanssa

Ottoäänen liittimet/muoto Miniliitin 3,5 mm (V+O) (käyttämällä mukana tulevaa johtoa ja muuntajaa)
SCART (V+O) käyttämällä mukana tulevaa muuntajaa ja RCA-johtoa
RCA (V+O)
TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®

Äänentoisto TOSLINK (puskuroitu TOSLINK-ottoäänen toisto)

Kantomatka Enimmillään 30 metriä Streamer Pron kanssa (esteetön yhteys)

Ottoäänet (muoto) Stereo (analoginen ottoääni)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby digital® (TOSLINK)

Viive (televisiosovittimesta  
kuulokojeen kuulokkeeseen)

Analoginen: 37 ms
Digitaalinen: 39 ms
Dolby Digital®: 59 ms

Linjan herkkyys 6 dB Vrms (analoginen), impedanssi: 10 KΩ

Äänen kaistanleveys 7.4 KHz/mono televisiosta kuulokojeeseen

Dynaaminen automaattinen säätö AGC (analogiset ottoäänet) (noin 0 dB 5 s.)

Tilanneilmaisimet Virran ja tilan LED-merkkivalo edessä.

Sijoitusvaihtoehdot Pöydälle asetettuna, seinälle ripustettuna.

Värit Musta.

Taajuus Lisenssivapaa 2,4 GHz (ISM-luokka)

Säteily Enintään 37 dBμV/m @ 3 metriä noudattaen kaikkia oleellisia standardeja.

Käyttölämpötila 10 - 45°C

Varastointilämpötila -20 - 70°C

Käyttökosteustaso < 85 % ilman suhteellinen kosteus.

Virrankulutus Lepotilassa, ei liitettynä Streameriin: 0,3 W
Liitettynä Streameriin, ei suoratoista ääntä: 0,3 W
Liitettynä Streameriin, suoratoistaa ääntä: 1,0 W
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Virran merkkivalo TV:n merkkivalo

SelectMe      Virta      RCA L+R TOSLINK tulo ja lähtö


