Tekniset tiedot
Charger 1.0 miniBTE R
Latauslaite on suunniteltu helppoon
päivittäiseen lataamiseen vain muutamalla yksinkertaisella toiminnolla.
Lataaminen
• Kuulokojeet irrotetaan ja ne asetetaan
laturiin – ei erillistä kantta.
• Kuulokojeet alkavat latautua automaattisesti, kun ne asetetaan laturiin,
ja käynnistyvät automaattisesti, kun
ne poistetaan laturista.
• Kuulokojeet ladataan joka yö, jotta
ne ovat täyteen ladatut seuraavan
päivän käyttöä varten.
Helppo havaita
Kuulokojeen LED-valon avulla käyttäjän
on helppo tulkita latauksen tilaa:
• Oranssi = ladataan
• Vihreä = ladattu täyteen

Lyhyet latausajat
Kun kuulokojeiden akut ovat täysin
tyhjät, normaali latausaika on:
• 3,5 h = ladattu täyteen
• 1 h = ladattu 40 %
• 0,5 h = ladattu 20 %
Tuotetiedot
• Induktiivinen lataus
• Virta PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo, LED
• Magneettiliitäntä – kuulokojeet
pysyvät paikoillaan latausporteissa
• Kiinteä virtakaapeli
• Kumiset liukuesteet vakauden
parantamiseksi
• Pehmeä, kaareva muotoilu - helppo
puhdistaa
• Pehmeä säilytyspussi kuljetukseen

Latausportit
Kuulokojeille, kun niitä ladataan

Virtapistoke*
USB-liitin
Liitä virtapistokkeeseen tai
muuhun virtalähteeseen

Kuulokojeiden LED-merkkivalo
Oranssi = ladataan
Vihreä = ladattu täyteen
* Virtapistoke vaihtelee maittain

LED-valo
Virran
merkkivalo

Virtakaapeli

Latauslaite on suunniteltu
miniBTE R:n lataamiseen.
Se perustuu induktioteknologiaan ja lataa kuulokojeet
langattomasti kolmessa
tunnissa.
Suunniteltu miniBTE R:lle
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

Nimi

Charger 1.0, Oticon miniBTE R

Suunniteltu/Yhteensopiva

Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R

Mitat

Ø95 mm / kokonaiskorkeus 39 mm

Paino

135 g

Väri

Musta

Virtalähteen liitäntä

USB A

Tilan merkkivalo

Latauslaitteen LED-merkkivalo: kertoo, onko laite päällä vai pois päältä
Kuulokojeiden LED-merkkivalo ladatessa: kertoo latauksen tilan

Kuulokojeiden latausaika

Enintään 3,5 tuntia riippuen akkujen varaustasosta
Lämpötila: +10–35 °C (+50–95 °F)
Enintään 5 tuntia riippuen akkujen varaustasosta
Lämpötila: +5–10 °C ja +35–40 °C (+41–50 °F ja +95–104 °F)

Virtalähde

Mukana toimitettava virtapistoke

Tulojännite

5 V DC

Tulovirta

< 0.2 A (kahta kuulokojetta ladattaessa)
<10 mA valmiustilassa (ei kuulokojeita)

Johto

Kiinteä johto, pituus 150 cm

Kytkentä ulkoisiin laitteisiin

Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n
tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.

Käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet

Lämpötila: +5 °C – +40 °C (+41°F – +104°F)
Suhteellinen kosteus: 5–93 %, tiivistymätön

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Lämpötila: -25°C – +70°C (-13°F – +158°F)
Suhteellinen kosteus: 5–93 %, tiivistymätön

Ilmanpaine

700–1060 hPa

Tekniset tiedot: Virtapistoke
Tulojännite

100–240 V AC

Tulotaajuus

50-60 Hz

Lähtöjännite

5 V DC

Lähtövirta

1A

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska

www.oticon.fi

Pääkonttori
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska

Oticon is part of the Demant Group.
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