
Wykorzystaj w pełni Twoje 
aparaty słuchowe Oticon 

Ł Ą C Z N O Ś Ć
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Twój idealny towarzysz

Z systemem Oticon ConnectLine możesz jeszcze
częściej w pełni wykorzystywać aparaty słuchowe
Oticon. ConnectLine może ułatwić Ci kontakty z ludźmi
oraz korzystanie ze źródeł informacji i rozrywki. 

Czym jest ConnectLine?
ConnectLine to seria urządzeń, które pomagają Ci łączyć
się z wieloma rozwiązaniami do komunikacji i rozrywki,
zmieniając Twoje aparaty słuchowe w bezprzewodowy
zestaw słuchawkowy.

Dzięki ConnectLine rozmowa przez telefon albo twarzą
w twarz w głośnym otoczeniu będzie łatwiejsza, 
a oglądanie telewizji, słuchanie muzyki czy rozmowa 
wideo staną się przyjemniejsze. Zacznij od funkcji, 
które uważasz za najbardziej potrzebne. Kolejne możesz 
dodać w dowolnym momencie.

Już dziś zapytaj protetyka słuchu o ConnectLine.

Telewizja MikrofonZdalne
sterowanie

Telefon
komórkowy

Komputer Telefon 
stacjonarny

Muzyka Mini jack Pętla induk-
tofoniczna

Aplikacja
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Streamer Pro 
– serce ConnectLine

Streamer Pro to klucz do szerokiej gamy urządzeń 
elektronicznych. Sygnał z praktycznie dowolnego źródła
audio może być przesyłany przez Streamer do Twoich
aparatów słuchowych. Streamer nosi się zawieszony 
na szyi. Jest wyposażony w trzy łatwe w obsłudze 
przyciski do głównych funkcji: telefonu, telewizji 
i mikrofonu.

Streamer działa również jako zdalne sterowanie 
do Twoich aparatów słuchowych i pozwala w prosty 
sposób zmienić program lub ustawić poziom głośności.

Streamer daje także dostęp do aplikacji 
ConnectLine umożliwiającej intuicyjne i dyskretne 
sterowanie ustawieniami aparatów słuchowych 
oraz systemu ConnectLine.

Streamer Pro:
  Jest prosty w obsłudze.

  Ułatwia komunikację, zmieniając aparaty słuchowe 
w zestaw słuchawkowy.

  Łączy się z wieloma urządzeniami – w tym odtwarzaczami 
MP3, komputerami itp.

  Stanowi zintegrowany system. Zaawansowane 
funkcje zapewniają na przykład to, że użytkownik 
może usłyszeć i odebrać telefon, oglądając telewizję.

  Działa jako zdalne sterowanie do aparatów 
słuchowych.

  Daje dostęp do aplikacji ConnectLine.

Aplikacja

Telewizja

Muzyka

Telefon 
komórkowy

Pętla indukto-
foniczna

Komputer

System FM

Telefon 
stacjonarny

Mikrofon
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Łatwa komunikacja

Telefon stacjonarny
Nigdy więcej biegania do telefonu, nieodebranych
połączeń ani problemów ze sprzężeniem.

Adapter ConnectLine Telefon współpracuje z Twoim
telefonem stacjonarnym (analogowym/PSTN) i zmienia
aparaty słuchowe w bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy, dzięki czemu nie musisz wstawać, 
aby odebrać połączenie – wystarczy, że naciśniesz 
przycisk na Streamerze Pro.

Rozmowy wideo
Rozmowy wideo z rodziną i przyjaciółmi – w mieście 
i na całym świecie.

ConnectLine oferuje proste i intuicyjne sposoby 
na połączenie Streamera Pro bezpośrednio 
z komputerem, dzięki czemu dźwięk jest przesyłany 
wprost do Twoich aparatów słuchowych, zapewniając 
łatwe słuchanie i wyraźną rozmowę przez Internet.

Po prostu podłączasz Streamer Pro bezpośrednio 
do komputera kabelkiem lub wybierasz połączenie
bezprzewodowe i gotowe!
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Przyjemna rozrywka

ConnectLine daje Ci dostęp do świata rozrywki,
umożliwiając słuchanie telewizji, radia, muzyki –
– samemu lub w towarzystwie rodziny.

Oglądanie telewizji
Z ConnectLine możesz na nowo cieszyć się wysoką
jakością dźwięku z telewizora. Usiądź więc wygodnie,
dowiedz się, jaki jest wynik meczu, poznaj najświeższe
wiadomości i nigdy nie przegap puenty.

Możesz wyraźnie słyszeć dźwięk z telewizora przy
poziomie głośności, który odpowiada całej rodzinie.
Twoje aparaty słuchowe działają jak zestaw słuchaw-
kowy, a Streamer Pro jak osobisty regulator głośności.

Adapter ConnectLine TV przesyła dźwięk z telewizora 
za pośrednictwem Streamera Pro do aparatów słuchowych.

Adapter ConnectLine TV obsługuje zarówno dźwięk
analogowy jak i dźwięk cyfrowy w dwóch powszechnie
stosowanych formatach: cyfrowy dźwięk stereo (PCM)
i Dolby Digital®. Dzięki temu jest kompatybilny z różnymi 
modelami telewizorów i systemów kina domowego1).

Słuchanie muzyki i plików audio
Streamer Pro zapewnia stabilne, solidne i bezproble-
mowe połączenie z wieloma popularnymi urządzeniami
służącymi rozrywce – od odtwarzaczy MP3 po inne
źródła dźwięku, jak komputery czy audiobooki. Muzyka
i dźwięk są przesyłane do Twoich aparatów słuchowych.

1)  Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi parametrami adaptera 
ConnectLine TV 2.0 (www.oticon.pl/tv) oraz instrukcją obsługi / parametrami 
telewizora, aby sprawdzić kompatybilność urządzeń.

Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
fi rmy Dolby Laboratories.
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Swobodny kontakt 
ze światem... 

Słyszenie osób, które chcesz słyszeć, w miejscach
publicznych – na ulicy, w restauracji, podczas wykładu
czy mszy – może być trudne. Słuchanie w hałaśliwym
otoczeniu często wymaga korzystania z dodatkowej
pomocy. ConnectLine oferuje skuteczne rozwiązania,
dzięki którym takie sytuacje stają się łatwiejsze.

Mikrofon ConnectLine
Mikrofon to małe, dyskretne, bezprzewodowe 
urządzenie, które może nosić Twój rozmówca. 
Mikrofon ułatwia Ci rozumienie mowy w sytuacjach, 
kiedy osoba, z którą rozmawiasz, jest daleko, otoczenie 
jest głośne lub gdy zmagasz się i z odległością, 
i z hałasem.

Telefon komórkowy
Streamer Pro pomaga Ci wykonywać i odbierać
połączenia przez telefon komórkowy oraz prowadzić
rozmowy wyraźnie, bezpiecznie, bez problemu. Twoje
aparaty słuchowe zmieniają się w bezprzewodowy
zestaw słuchawkowy, dzięki czemu lepiej słyszysz
i rozumiesz rozmówcę.

Streamer Pro można łączyć z wieloma modelami 
telefonów komórkowych, które mają wbudowany 
Bluetooth.

Systemy pętli induktofonicznych
Korzystaj z łatwego dostępu do systemów pętli
w teatrach, salach wykładowych itp. Kiedy masz
Streamer Pro z wbudowaną cewką telefoniczną,
wystarczy nacisnąć przycisk, żeby połączyć się z pętlą.
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Lepsza komunikacja
podczas jazdy 
samochodem

Rozmowa z pasażerem lub przez telefon podczas
prowadzenia samochodu może czasami stanowić
wyzwanie. Dzięki ConnectLine nie jest to już takim
problemem.

Telefon komórkowy
Streamer Pro przesyła bezprzewodowo wyraźny dźwięk 
z telefonu komórkowego do obu aparatów słuchowych 
jednocześnie. Możesz swobodnie i bezpiecznie korzystać 
z telefonu komórkowego, nie odrywając rąk od kierownicy.

Pogawędka w samochodzie
Kiedy Twój pasażer ma przypięty Mikrofon ConnectLine,
Ty możesz się skoncentrować na jeździe. Nie musicie
zwracać się twarzami do siebie, ponieważ mikrofon
bezprzewodowo przesyła głos rozmówcy do Twoich
aparatów słuchowych, zapewniając czysty dźwięk.
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Łatwe sterowanie 
aparatami słuchowymi 
i systemem ConnectLine

Aplikacja ConnectLine  
Dzięki aplikacji ConnectLine możesz sterować ustawie-
niami aparatów słuchowych oraz systemu ConnectLine 
za pośrednictwem urządzeń iPhone®, iPad®, 
iPod touch® oraz urządzeń z systemem Android™ – i to 
bez skracania czasu pracy baterii aparatów słuchowych.

Aplikacja ConnectLine współpracuje ze wszystkimi 
aparatami słuchowymi Oticon z komunikacją 
bezprzewodową.

Dostępne funkcje i właściwości:
  intuicyjne i dyskretne zdalne sterowanie 

ustawieniami aparatów słuchowych,

  łatwe regulowanie głośności, wybieranie i nazywanie 
ulubionych programów,

  czytelny przegląd funkcji systemu ConnectLine,

  łatwe wybieranie źródeł dźwięku ConnectLine,

  proste dostosowanie systemu ConnectLine 
do indywidualnych potrzeb.

Dostępna bezpłatnie w App Store i na Google PlayTM

Więcej informacji na stronie www.oticon.pl/app

Aplikacja ConnectLine dla urządzeń iPhone, iPad oraz iPod touch działa na 
iPhonie 6 Plus, iPhonie 6, iPhonie 5s, iPhonie 5c, iPhonie 5, iPhonie 4s, 
iPhonie 4, iPadzie Air, iPadzie mini z wyświetlaczem Retina, iPadzie mini, 
iPadzie (3. i 4. generacji), iPadzie 2 oraz iPodzie touch (5. generacji) i wymaga 
Streamera Pro 1.2 App lub nowszej wersji. Podczas instalacji aplikacji 
ConnectLine na iPadzie, należy szukać aplikacji dla iPhone’a w App Store. 
Aplikacja ConnectLine dla smartfonów i tabletów z systemem Android 
wymaga wersji Streamera Pro z fi rmware 1.3 lub nowszym.
Więcej informacji dotyczących kompatybilności można znaleźć na stronie 
www.oticon.pl/app.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi fi rmy 
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 
App Store jest znakiem usługowym fi rmy Apple Inc. Android i Google Play 
są znakami towarowymi Google Inc. 

Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi fi rmy 
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People First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.

People First


