Technische gegevens
Oticon SmartCharger miniBTE R
De SmartCharger is ontworpen om
zowel thuis als onderweg eenvoudig
te gebruiken. Het deksel van de oplader
dient als bescherming en opslag voor de
hoortoestellen. En met de oplaadbare
ingebouwde lithium-ionbatterij kan de
SmartCharger als powerbank worden
gebruikt wanneer er geen stroomvoorziening beschikbaar is.
Opladen
• Neem de hoortoestellen uit en plaats
ze in de oplader.
• De hoortoestellen worden
automatisch opgeladen wanneer ze
in de oplader worden geplaatst en
automatisch ingeschakeld wanneer
ze uit de oplader worden genomen.
• Laad de hoortoestellen elke nacht op
zodat ze volledig zijn opgeladen voor
gebruik overdag.

Korte oplaadtijd
Als de hoortoestellen volledig ontladen
zijn, is de normale oplaadtijd:
• 3,5 uur = Volledig opgeladen
• 1 uur = 40% opgeladen
• 0,5 uur = 20% opgeladen
Productkenmerken
• Inductief opladen
• Led-lampje voor opladen en de status
van het batterijniveau
• Magnetische aansluiting hoortoestellen blijven in de
oplaadpoorten zitten
• Afneembare voedingskabel
• Rubberen voetjes voor hoge stabiliteit
• Zachte, ronde vormen - eenvoudig
schoon te maken

Gemakkelijk af te lezen
De gebruiker kan de oplaadstatus
eenvoudig aflezen van de led op
het hoortoestel:
• Oranje = Bezig met opladen
• Groen = Volledig opgeladen
Voedingsstekker*
USB-kabel
Steek in de
voedingsstekker

Oplaadpoorten
Voor hoortoestellen
bij opladen
* Stekker varieert per land

Indicator batterij
Geeft het batterijniveau/de oplaadstatus
van de powerbank weer

De SmartCharger is
ontworpen voor het
opladen van de miniBTE R
wanneer deze thuis
is aangesloten op een
voedingsbron of onderweg,
met behulp van de
ingebouwde oplaadbare
lithium-ionbatterij als
powerbank.
Ontworpen voor miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

Naam

Oticon SmartCharger miniBTE R

Ontworpen voor/compatibel met

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

Afmetingen

Hoogte 76,4 mm / Breedte 47,2 mm / Lengte 95 mm

Gewicht

180 g

Kleur

Zwart met grijze bovenplaat

Voedingsstekker

USB A

Statusindicator

Led-lampje op de oplader wanneer deze op een stopcontact is aangesloten:
Geeft de oplaadstatus van de powerbank aan.
Led-lampje op de oplader wanneer deze is losgekoppeld van een voedingsbron:
Geeft het batterijniveau van de powerbank aan.
Led-lampje op de hoortoestellen bij opladen: Geeft de oplaadmodus aan

Oplaadtijd van hoortoestellen

Maximaal 3,5 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij
Temperatuur: +10°C tot +35°C
Maximaal 5 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij
Temperatuur: +5°C tot +10°C en +35°C tot +38°C

Oplaadtijd van de powerbankbatterij

Maximaal 4 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij
Temperatuur: +10°C tot +35°C

Voedingsbron

Meegeleverde voedingsaansluiting

Ingangsspanning

5 V DC

Ingangsstroom

Max 1A

Kabel

Afneembare kabel, lengte 150 cm

Aangesloten op externe apparatuur

Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze
apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Gebruiksomstandigheden
Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5°C tot +38°C
Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Opslag- en transportomstandigheden

Temperatuur: -20°C tot +60°C
Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Atmosferische druk

700 hPa tot 1060 hPa

Technische gegevens: Voedingsaansluiting
Ingangsspanning

100-240 V AC

Ingangsfrequentie

50-60 Hz

Uitgangsspanning

5 V DC

Uitgangsstroom

1A
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