
Een volledig geïntegreerd systeem
Met ConnectLine heeft uw cliënt con-
trole over het systeem en niet andersom.  
Geavanceerde eigenschappen als Auto-
Priority en AutoConnect zorgen ervoor 
dat de cliënt, bijvoorbeeld tijdens het 
televisiekijken, de telefoon kan horen en 
beantwoorden.  

Vaste telefoon
ConnectLine Phone 2.0 wordt parallel 
aan de bestaande vaste telefooninstal-
latie geïnstalleerd.

Wanneer uw cliënt binnen het bereik van 
ConnectLine Phone komt, maakt  
Streamer automatisch de verbinding 
en is het systeem klaar om telefoonge-
sprekken door te geven (AutoConnect).

Het gesprek kan makkelijk beantwoord 
worden met een enkele druk op de knop 
van Streamer, tot op een afstand van  
30 meter van ConnectLine Phone.

AutoPriority
Als de cliënt via ConnectLine TV naar  
de televisie  (of een andere geluidsbron) 
luistert, zorgt AutoPriority dat een inko-
mend telefoongesprek niet gemist wordt.

AutoResume
Na beëindiging van het telefoongesprek 
keert Streamer automatisch terug naar 
de eerdere gebruiksstand, bijvoorbeeld 
het geluid van de televisie.

Ga voor meer informatie naar:  
www.oticon.nl/phone

Oticon ConnectLine Phone maakt een Bluetooth-verbinding tussen 
de conventionele vaste telefoon en Oticon Streamer, waardoor de twee 
hoortoestellen in een draadloze headset veranderen.
Als onderdeel van het ConnectLine systeem werkt ConnectLine Phone 
tegelijkertijd met andere oplossingen, zoals mobiele telefoons, 
ConnectLine TV en ConnectLine Mic. 

PRODUCTINFORMATIE
OTICON CONNECTLINE PHONE 2.0
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Technische gegevens
Compatibiliteit Streamer 1.4 en nieuwer
Afmetingen 124 x 80 x 21 mm; gewicht 100 g.
Eigenschappen ConnectLine systeem AutoConnect: maakt binnen het bereik automatisch verbinding met Streamer.

AutoPriority: geeft prioriteit aan inkomende telefoongesprekken boven bijv. televisie.
Automatische koppeling: als Streamer in de koppelingsstand staat maakt ConnectLine Phone  
een automatische koppeling met Streamer.

Bereik Tot 30 meter met Streamer Pro (vrij zicht)
Aansluitingen Telefoonlijn in/uit voor aansluiting met (analoge) vaste telefoonlijn (PSTN) (RJ11/RJ11)

ConnectLine in/uit voor rechtstreekse aansluiting met bijv. computer1 
Stroomverbruik Max. 190 mA (met gebruik van de meegeleverde stroomadaptor)
Headset in Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Headset uit -15 — -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Audio bandbreedte Licensievrij 2,4 GHz (ISM band)
AutoConnect (bereik) Ja  (30 meter)
Audiokwaliteit Mono / 8 kHz sample frq
Frequentie 80 Hz - 3.5 kHz (draadloos)
Gebruikstemperatuur 10 - 40 °C
Opslagtemperatuur -20 - 70 °C
Emissies Max. 39 dBμV/m @ 3 meter overeenkomstig alle relevante normeringen

www.oticon.nl/connectline

Meegeleverde accessoires
 ❍ RJ11 – RJ11 kabel voor aansluiting op vaste telefoonlijn
 ❍ Stroomadaptor
 ❍ Gebruiksaanwijzing

Verwijzingen:
1. Een computerverbindingskabel wordt meegeleverd bij Streamer Pro. Deze kabel is ook apart leverbaar.
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