
De perfecte partner 
voor uw Oticon 
hoortoestellen

Maak kennis met EduMic

Blijf actief
en betrokken



De perfecte partner 
gedurende uw dag

Directionele 
microfoon

Micro-USB-
oplaadpoort

*  EduMic is compatibel met Oticon 2,4 GHz Bluetooth low energy tech-
nologie hoortoestellen: Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Xceed, 
Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play, Oticon Ruby en Oticon Siya.

Draaiclip 
Te bevestigen 
aan kleding of 
draagkoord 

Led
Stroom-

indicatie

Led
Status-
indicator

Druktoets 
Druk er op om te 

bedienen of te 
dempen

Een hoortoestelaccessoire met veel 
functies
EduMic ondersteunt wanneer u een direct en 
helder geluid nodig hebt, door geluid of de stem 
van een spreker naar uw hoortoestellen te 
sturen. 

�  Externe microfoon – stuurt de stem van een 
spreker rechtstreeks naar uw hoortoestellen

�  Luisterspoel – ontvangt audio van openbare 
ringleidingsystemen en stuurt deze naar uw 
toestellen

�  Mediastreamer – stuurt audio van uw com-
puter, tablet, tv en meer rechtstreeks naar uw 
toestellen

Wist u dat? 
Uitstekende geluidskwaliteit 
EduMic biedt u de geavanceerde technologie waar 
hoortoestellen van Oticon bekend om staan. De 
combinatie van EduMic en Oticon hoortoestellen* 
geeft u een helder geluid met een uitzonderlijke 
geluidskwaliteit.

Zeer gebruiksvriendelijk
Met slechts één druk op de knop is EduMic sim-
pel en gemakkelijk te bedienen. U hoeft hem 
slechts eenmaal via draadloze Bluetooth®-
technologie met uw Oticon toestellen* te kop-
pelen zonder dat u een grote ontvanger nodig 
heeft die aan uw toestellen bevestigd moet 
worden.

EduMic kan eenvoudig op kleding worden vast-
geklemd of discreet aan een draagkoord worden 
gedragen.



Hoor de persoon spreken met 
ongelooflijke helderheid 

Bij vergaderingen op het werk en elders kan 
EduMic u helpen in lawaaiige omgevingen, 
zodat u actief kunt deelnemen.  

Bij het sporten op het sportveld of in de sport-
school kunt u met EduMic de trainer gemakkelij-
ker horen, zodat u zich beter kunt concentreren 
op wat u doet.

EduMic kan spraak naar veel Oticon hoor-
toestellen tegelijk sturen, zodat uw part-
ner, vrienden of familieleden ook kunnen 
profiteren van een uitzonderlijke 
geluidskwaliteit.

Ontvang de stem van een spreker 
rechtstreeks om afstand en lawaai te 
overwinnen
EduMic geeft u een extra oor dat zich dichter 
bevindt bij wat u wilt horen. Het is ideaal als 
iemand van ver weg spreekt of als hun stem 
moeite heeft om door het lawaai heen te komen. 
EduMic wordt vastgeklemd op hun kleding om 
hun stem direct en duidelijk naar uw 
hoortoestellen te sturen.

Bij het leren ondersteunt EduMic u wanneer de 
docenten van een afstand moeilijk zijn te volgen. 
Met één druk op de knop hoort u hun stem beter 
en haalt u veel meer uit de les. U kunt zich concen-
treren op wat telt: leren en het volgen van de les.



Directe, draadloze 
audio voor die
bijzonder momenten

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 
dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn 
handelsmerken van Google LLC.

Stream audio van hoge kwaliteit 
rechtstreeks vanaf uw apparaten 
EduMic kan worden aangesloten op apparaten 
met een standaard audio-aansluiting van 3,5 mm, 
zodat u audio kunt streamen vanaf uw computer, 
tablet, tv, muziekspeler en meer.

Eenmaal aangesloten, stuurt EduMic
het geluid rechtstreeks naar uw toestellen.

Bedien het geluid met
onze mobiele app
Met de Oticon ON App kunt u het 
geluid dat wordt verstuurt van 
EduMic naar uw hoortoestellen 
aanpassen met behulp van uw 
smartphone.

EduMic is ook compatibel met andere 
externe microfoonsystemen via de
standaard Europin-interface.

Geniet van helder geluid uit ringleidingsys-
temen – zonder een luisterspoel in uw 
hoortoestellen
Met EduMic kunt u verbinding maken met ring-
leidingsystemen in openbare gebouwen, zoals 
theaters, kerken, musea, collegezalen of con-
certzalen, zelfs als u geen hoortoestellen met 
luisterspoel hebt.

EduMic heeft een ingebouwde luisterspoel, 
zodat u overal waar u het symbool ziet, 
verbinding kunt maken met 
ringleidingsystemen.

Dan kunt u genieten van de pracht van helder 
geluid, zelfs in drukke openbare gelegenheden.



Neem contact op met uw hoorzorgprofessional:
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oticon.nl/edu-mic


