
Streamer is de draadloze verbindingsinterface voor het ConnectLine systeem. Met ConnectLine kunnen mensen 
met een Oticon hooroplossing actief deelnemen aan dagelijkse situaties die met een hoortoestel alleen moeilijk of 
zelfs onmogelijk zouden zijn. Het systeem bestaat uit unieke oplossingen voor de tv, de vaste thuistelefoon en uit 
een microfoon voor de gesprekspartner. Via een Bluetooth verbinding kan Streamer eveneens met andere Bluetooth 
apparatuur, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon,  worden gebruikt. Streamer maakt uw hooroplossing compleet.
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Een volledig geïntegreerd systeem
Met ConnectLine heeft uw cliënt de 
controle over het systeem. Geavanceerde 
eigenschappen als AutoPriority  
en AutoConnect geven automatisch een 
waarschuwing in het toestel, zodat de 
telefoon bijvoorbeeld tijdens het televi-
siekijken wordt gehoord en kan worden 
beantwoord.

Getest op bruikbaarheid
Streamer is ontwikkeld en grondig getest  
voor slechthorenden met een hoortoestel1.

Hoofdtelefoon voor muziek
Geluid van bijvoorbeeld een mp3 speler  
kan rechtstreeks (via Bluetooth) of via 
een kabel (meegeleverd) naar de beide 
toestellen worden gezonden.

Headset voor mobiele telefoons
Streamer kan met vrijwel alle mobiele 
telefoons2 (met Bluetooth) worden 
gebruikt en verandert de hoortoestellen, 
dankzij de ingebouwde microfoon, in een 
kwalitatief hoogwaardige headset.

Luisterspoel
De ingebouwde luisterspoel kan worden 
gebruikt door mensen met een hoor-
oplossing zonder luisterspoel, of door 
cliënten die het handiger vinden om de 
luisterspoel van Streamer te gebruiken.

ConnectLine Phone
Een unieke oplossing voor de vaste 
thuistelefoon. Hiermee wordt Streamer 
in feite een draadloze headset.

ConnectLine TV
Een unieke oplossing voor tv-kijken met 
een hoogwaardige geluidskwaliteit, 
waarbij het geluid van de tv rechtstreeks 
naar de hoortoestellen wordt gezonden.

ConnectLine Mic
De kleine en discrete clip-on microfoon 
wordt op de kleding van de gespreks-
partner bevestigd, zodat uw cliënt de 
spreker met ConnectLine Mic ook in een 
rumoerige omgeving of op afstand beter 
kan verstaan.

PC/VoIP – inpluggen en gebruiken
Met de meegeleverde kabel kan  
Streamer rechtstreeks op een computer 
worden aangesloten om de hoortoe- 
stellen als headset te laten functioneren.

FM input
Streamer heeft een aansluiting die het 
gebruik van FM-ontvangers ondersteunt. 
Ga voor meer informatie naar  
www.oticon.global/amigo.

ConnectLine App voor iPhone®, iPad®, 
iPod touch® en Android™-apparaten
Met deze app kunt u op een intuïtieve 
en discrete manier de hoortoestellen en 
het ConnectLine Systeem bedienen en 
kunt u de functies van het ConnectLine 
Systeem aanpassen aan uw voorkeuren.

Gratis verkrijgbaar in de App Store en op 
Google Play™.

Verwijzingen: 
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” door DialogDesign  

(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15 juni 2011, 14 oktober 2011 en 7 december 2011.
2. Ga naar www.oticon.global/support voor een actuele lijst van compatibele telefoons

People First People First is our promise 
to empower people 
to communicate freely, 
interact naturally and  
participate actively

PRODUCTINFORMATIE 
OTICON CONNECTLINE  

STREAMER PRO 1.3A

Manufactured by:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global



A3

PRODUCTOVERZICHT

Technische gegevens (firmware 1.3 build 3.3.X)
Compatibiliteit Alle draadloze (nearlink geactiveerde) Oticon hoortoestellen (vanaf Epoq, 2007)  

Genie 2013.1 of nieuwer voor configuratie van Streamer

Afmetingen 13 x 40 x 85 mm; gewicht 44 g (zonder neklus)

ConnectLine eigenschappen AutoConnect (Streamer maakt automatisch verbinding als het apparaat binnen bereik is)  
AutoPriority (Streamer geeft prioriteit aan telefoongesprekken)

Unieke ConnectLine oplossingen ConnectLine Mic (aanvullende apparatuur vereist)
ConnectLine Phone 1.0 en 2.0 (aanvullende apparatuur vereist)
ConnectLine TV 1.0  en 2.0 (aanvullende apparatuur vereist)

Andere connectiviteitsoplossingen Analoge input (3.5 mm mini-jack)
Analoge output (3.5 mm mini-jack), voor PC headset interface (VoIP/Skype).
Headset mobiele telefoon (Bluetooth handsfree of headsetprofiel)
Geluidsverzending/draadloze muziek (Bluetooth A2DP)
FM input (Europlug)
Luisterspoel (ingebouwd)

Afstandsbediening hoortoestellen Volume, programmaverandering en onderdrukking geluid4 hoortoestelmicrofoons.

Batterij5 Gemiddeld dagelijks gebruik 10 uur: 6 uur TV + 2 uur telefoon/anders + 2 uur  
standby (van 100% tot 80% capaciteit)
60 uur standby (op aan, geen geluidsverzending)
Oplaadtijd 2 uur (van 80% tot 100% capaciteit)
6 maanden bij alleen als afstandsbediening (van 100% tot 80% capaciteit)
Gebruiksduur batterij 80% capaciteit na 720 opladen/heropladen cycli  
Dit komt neer op een minimum van twee jaar bij gemiddeld gebruik

Mini-jack inputgevoeligheid Max 2Vrms (analoog), impedantie: 10 KΩ
Audiokwaliteit6 Mono / 20 kHz sample frq
Audio bandbreedte6 80 Hz – 10 kHz (A2DP/line-in)

Koppelingsdetails Tegelijkertijd tot maximaal 8 gekoppelde apparaten
Tegelijkertijd kunnen maximaal vijf actieve draadloze apparaten worden ondersteund  
(2 telefoons, 1 ConnectlineTV, 1 Connectline Mic en 1 A2DP). Er kan slechts één bron per 
keer worden beluisterd.

Bluetooth compliantie Ver. 2.0 + EDR

Bluetooth profielondersteuning Geavanceerd audiodistributieprofiel (A2DP) 1.2
Headset profiel (HSP) 1.2
Handsfree profiel (HFP) 1.6 inclusief support voor Wide Band Speech

Draadloos bereik7 10 meter met Bluetooth Klasse 2
tot 30 meter met ConnectLine Phone 2.0 en ConnectLine TV 2.0 
tot 15 meter met ConnectLine Mic

Volume hoger/lager
Programmaschakelaar
Onderdrukken geluid  
hoortoestelmicrofoons

ConnectLine Phone en mobiele telefoon

ConnectLine Mic

ConnectLine TV

Aan/uit

Status

Keuzeschakelaar FM/ 
A2DP/Jack/Luisterspoel

Verwijzingen:
4. Oticon Alta of nieuwer
5. Bij gebruik neklus en de meegeleverde oplader
6. Afhankelijk van de hooroplossing
7. Vrij zicht tussen Streamer en ander apparaat

3. Opmerking: De neklus is onderdeel van het systeem 
en moet altijd gebruikt worden voor het best moge-
lijke resultaat bij geluidsverzending.

Meegeleverde accessoires
 ❍ Neklus (lang en medium)3
 ❍ Oplader
 ❍ Rubberen beschermhoes
 ❍ PC/Audio interface kabels

Aansluiting voor opladen  
van de baterij (micro USB)

Europlug (FM)

Mini-jack 3.5 mm

“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met respectievelijk een iPod, een iPhone of een iPad en 
dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de 
veiligheidsnormen en voorschriften. Houd er rekening mee dat door gebruik van dit accessoire in combinatie met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kunnen afnemen.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en 
het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt 
gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).

EarStream bereik 0.5 meter nominaal. Voor het best mogelijke resultaat moet de neklus worden gebruikt.
Signaalbereik Waarschuwingen inkomende gesprekken en gebruik afstandsbediening tot 1.0 meter.
Zendfrequentie 3.84 MHz
Statusindicaties LED’s op Streamer. Akoestische signalen in hoortoestellen.
Emissies Max. -15dBμA / 10 meter overeenkomstig alle relevante normeringen
Gebruiksvochtigheid <85% relatieve vochtigheid
Gebruikstemperatuur 10-45 °C
Opslagtemperatuur -20-70 °C

Specifieke instelling van Streamer Met de Genie aanpassoftware (2013.1 of nieuwer) kan een aantal eigenschappen worden 
ingesteld.

Algemeen
Unieke Streamer – alleen TV, alleen Phone of alleen Mic Streamer.  
Volumeregelaar, programmaschakelaar en Mute van de hoortoestellen als er niet wordt 
gestreamd.

Mobiele telefoons
Gesprek weigeren, laatste nummer opnieuw bellen, spraakgestuurd bellen, verschillende 
beltonen voor mobiele telefoon, met elke knop kunnen opnemen

Andere eigenschappen
Automatische start van audioapparaat, binnenkomende A2DP waarschuwingen doorge-
ven (e-mail/sms notificaties ontvangen)

Genie 2013.1 (of nieuwer) Twee Streamers kunnen met één set hoortoestellen worden gekoppeld.
Opmerking: functies en fijnafstelling van ConnectLine programma’s verschillen bij de 
verschillende Oticon toestellen.

Reserveonderdelen/accessoires Zakclip
Rubberen beschermhoezen
Neklussen in zwart of wit (lang, medium & kort)

Compatibiliteit van de ConnectLine App ConnectLine App is compatibel met iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro,  
12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad 
mini 2, iPad mini, en iPod touch (5e en 6e generatie) en vereist Streamer Pro 1.2 App of 
hoger. Wanneer u de ConnectLine App wilt downloaden op een iPad, zoek dan naar iPhone 
apps in de App Store.
De ConnectLine App voor Android-smartphones en -tablets vereist Streamer Pro met 
firmware 1.3 of hoger.
Ga naar www.oticon.nl/support voor meer informatie over compatibiliteit.


