TUOTETIEDOT
OTICON CONNECTLINE PUHELIN 2.0

Oticon ConnectLine puhelinsovitin mahdollistaa yhteyden
lankapuhelimen ja Oticon Streamerin välille muuttaen
Oticon kuulokojeparin langattomiksi kuulokkeiksi.
Osana ConnectLine-järjestelmää, puhelinsovitin toimii saumattomasti
ja yhtäaikaisesti muiden ConnectLine-ratkaisujen, kuten ConnectLine TV:n
ja Mikrofonin sekä matkapuhelimien kanssa.

Täydellisesti integroitu järjestelmä

Puheluun on helppo vastata painamalla

AutoResume

ConnectLinen käyttäjä hallinnoi koko

Streamerin painiketta kerran, kantomat-

Kun puhelu päättyy, Streamer automaat-

järjestelmää. Kehittyneet ominaisuu-

kan ollessa jopa 30 metriä.

tisesti palaa edelliseen toimintatilaan,
esim. takaisin TV:n ääneen.

det, kuten AutoPriority ja AutoConnect
takaavat sen, että käyttäjä mm. kuulee

AutoPriority

puhelimen ja pystyy vastaamaan siihen

Jos käyttäjä kuuntelee TV:tä käyttämällä

televisiota kuunnellessa.

ConnectLine TV-sovitinta (tai muuta
äänilähdettä), AutoPriority-ominaisuus

Kodin lankapuhelin
Puhelinsovitin 2.0 asennetaan
olemassa olevan lankapuhelimen
rinnalle.
Streamer on automaattisesti päällä ja
valmis vastaanottamaan puhelut
(AutoConnect) käyttäjän ollessa kantomatkan etäisyydellä puhelinsovittimesta.

varmistaa, että tuleva puhelu havaitaan.

Lisätietoja: www.oticon.fi
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Pakkaus sisältää
❍❍ RJ11 – RJ11 johto lankapuhelimen yhdistämiseen
❍❍ Virtalähde
❍❍ Käyttöohje
Virta päällä -merkkivalo

Virtaliitäntä

Tilannevalo

ConnectLine -liitäntä

Puhelinlinjan liitäntä

Yhteensopivuus

Streamer 1.4 ja uudempi

Mitat

124 x 80 x 21 mm; paino 100 g.

ConnectLine-järjestelmän ominaisuudet

AutoConnect: Yhdistyy automaattisesti Streameriin kantomatkalla.
AutoPriority: Ensisijaistaa puhelut esim. TV-äänen sijaan.
Pariliitäntä: Puhelinsovitin yhdistyy automaattisesti Streameriin jos Streamer on
pariliitäntätilassa.

Kantomatka

Jopa 30 metriä Streamer Pro:lla (esteetön yhteys)

Yhteydet

Puhelinlinja sisään/ulos-liitännällä (analogiseen) kodin lankapuhelimeen (PSTN) (RJ11/RJ11)
ConnectLine sisään/ulos suoraliitäntä esim. tietokoneeseen1

Virrankulutus

Max. 190 mA (käyttämällä pakkaukseen sis. virtajohtoa)

Kuulokkeet sisään

Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ

Kuulokkeet ulos

-15 — -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω

Audiokaistanleveys

Lisenssivapaata 2,4 GHz (ISM-kaista)

AutoConnect (kantomatka)

Kyllä (30 metriä)

Äänenlaatu

Mono / 8 kHz näytteenottotaajuus

Taajuus

80 Hz - 3.5 kHz (langaton)

Toimintalämpötila

10 - 40 °C

Varastolämpötila

-20 - 70 °C

Emissiot

Max. 39 dBμV/m @ 3 metriä kaikkien asiaankuuluvien standardien mukainen

Viitteet:
1. Tietokoneen liitinkaapeli sisältyy Streamer Pro:n pakkaukseen.Saatavilla myös lisävarusteena.
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