Teknisk dataark
Trådløst tilbehør

TV-adapter 3.0

Et helt integrert system
TV-adapteren kobles direkte til brukerens høreapparat for en problemfri
daglig bruk.
Brukervennlighet
TV-adapteren er utviklet og grundig testet, med brukere av høreapparater
i tankene, for å sikre optimal enkel bruk.
Dolby Digital® og Digital Stereo
TV-adapteren støtter digital lyd i to mye brukte formater: Digital Stereo (PCM)
og Dolby Digital®. Dette øker brukernes mulighet for å dra fordel av strømmet
lyd fra hjemmekinosystemer og flatskjerm-TV-er.
MultiConnect
TV-adapteren kan kobles til et ubegrenset antall høreapparater samtidig, slik
at flere brukere kan dele den samme opplevelsen.
Enkel paring
Så snart høreapparatene er i paringsmodus, og innen 30 cm fra TV-adapteren,
vil TV-adapteren automatisk pare og koble seg til dem.
Mer informasjon
Vennligst besøk
www.oticon.com/connectivity for mer informasjon om TV-adapteren.

TV Adapter 3.0 lar
brukere av Oticon nyte
stereolyden fra en
TV, radio eller annen
lydkilde, overført
direkte til høreapparatet
ved foretrukket lydnivå.
TV Adapter 3.0 støtter
en rekke forbindelser,
inkludert Digital Stereo
og Dolby Digital® via
optisk TOSLINK.

Inkludert
• Bruksanvisning
• Strøm
Strømindikator
• TV Adapter - sort
• TOSLINK optisk kabel 2,0 meter
• RCA til RCA stereokabel
• Minijack 3,5 mm til RCA-omformer

TV-indikator

Strøm

RCA V+H TOSLINK inn og ut

Modell

TVA3

FCC ID
IC

2ACAHTVA3
11936A-TVA3

Driftsforhold

Temperatur: +5 °C til +40 °C
Fuktighet: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Lagrings- og
transportforhold

Følgende temperaturer og fuktighet bør ikke overskrides i lengre perioder under
transport eller lagring:
Temperatur: -25 °C til +70 °C
Fuktighet: 15% til 93 %, ikke-kondenserende

Dimensjoner:

124 x 80 x 21 mm; vekt 107 g.

Systemfunksjoner

Autoparing: TV-adapteren vil automatisk pare med høreapparatene i paringsmodus
AutoStream: TV-adapteren vil automatisk begynne å strømme lyd når et gyldig
lydsignal fanges opp
MultiConnect: TV-adapteren kan kobles til et ubegrenset antall høreapparater

Kompatibilitet

TV-adapteren virker med alle versjonene av Oticon-høreapparater med 2,4 GHz
radioteknologi

Inngangskoblinger/format

Minijack 3,5 mm (V+H) (inkludert kabel og omformer)
SCART (V+H) (SCART tilbys som et separat tilebør fra Oticon, inkludert RCA kabel)
RCA (V+H)
TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®

Utgang

TOSLINK (bufret utgang til TOSLINK-inngang)

Område

Opp til 15 meter (fri siktlinje fra TV-adapteren til høreapparatene)

Lydinnganger (format)

Stereo analog inngang (RCA)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby digital® (TOSLINK)

Latenstid (TV-adapterinngang til HA-høyttaler)

Analog: 25 ms
Digital: 28 ms
Dolby Digital®: 45 ms

Følsomhet, linjeinngang

6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ

Lyd båndbredde

10 KHz/mono fra TV-inngangen til høreapparatene

Dynamisk, selvjusterende

AGC (analoge innganger) (linje i nærheten av 0 dB 5 sek)

Statusindikatorer

Strøm- og status-LED i fronten

Farger

Sort

Frekvens

Lisensfri 2,4 GHz (ISM-båndet)

Sendereffekt

Maks 17 dBm EIRP I samsvar med alle relevante standarder.

Strømforbruk

Ute av drift, overfører ikke lyd: 0,8 W
Overfører lyd: 1,5 W

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

Avfall fra elektronisk
utstyr må håndteres
i henhold til lokale
forskrifter.
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