
INFORMACJA O PRODUKCIE
OTICON CONNECTLINE TELEFON 2.0

W pełni zintegrowany system
Dzięki ConnectLine to użytkownik  
kontroluje system, a nie odwrotnie.  
Zaawansowane funkcje, takie jak  
AutoPriority i AutoConnect pozwalają 
użytkownikowi na przykład słyszeć  
i odebrać przychodzące połączenie  
telefoniczne podczas oglądania telewizji.

Domowy telefon stacjonarny
Adapter Telefon 2.0 jest instalowany 
równolegle do istniejącej domowej linii 
telefonicznej.

Gdy użytkownik jest w zasięgu adaptera 
telefonicznego, następuje automatyczne 
połączenie Streamera i można odbierać 
telefony (AutoConnect). 

W odległości do 30 m od adaptera  
telefonicznego połączenie można  
łatwo odebrać, naciskając przycisk  
na Streamerze.

AutoPriority
Jeżeli użytkownik słucha telewizji,  
korzystając z rozwiązania ConnectLine 
TV (lub innych źródeł audio), funkcja  
AutoPriority gwarantuje, że zostanie  
on poinformowany o przychodzącym  
połączeniu.

AutoResume
Po zakończeniu rozmowy telefonicznej 
Streamer automatycznie powraca  
do poprzednich ustawień, np. dźwięku  
z telewizora.

Więcej informacji na:  
www.oticon.pl/phone

Adapter Oticon ConnectLine Telefon jest interfejsem między standardową 
instalacją telefonii stacjonarnej a Streamerem Oticon, który zmienia parę 
aparatów słuchowych Oticon w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Jako część systemu ConnectLine adapter telefoniczny działa bezproblemowo 
i równocześnie z innymi rozwiązaniami ConnectLine do telefonów 
komórkowych, telewizora i z Mikrofonem ConnectLine.
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Dane techniczne
Kompatybilność Streamer 1.4 i nowsze
Wymiary 124 x 80 x 21 mm; masa 100 g
Właściwości systemu ConnectLine AutoConnect: Automatycznie połączy ze Streamerem, jeśli jest w zasięgu. 

AutoPriority: Połączenia przychodzące będą miały pierwszeństwo np. przed  
dźwiękiem z telewizora.
Proximity pairing: Adapter telefoniczny zostanie automatycznie sparowany ze Streamerem,  
jeśli Streamer jest w trybie parowania.

Zasięg Do 30 metrów ze Streamerem Pro (w linii prostej, bez przeszkód na drodze sygnału)
Połączenia We/wy linii telefonicznej do podłączenia (analogowego) domowego telefonu stacjonarnego  

(PSTN) (RJ11/RJ11)
We/wy ConnectLine do bezpośredniego podłączenia np. komputera 1

Zużycie prądu Maksymalnie 190 mA (przy korzystaniu z dołączonego zasilacza)
Wejście słuchawki Maksymalnie 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Wyjście słuchawki -15 — -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Pasmo przenoszenia Bez licencji 2,4 GHz (pasmo ISM)
AutoConnect (zasięg) Tak (30 metrów)
Jakość sygnału audio Mono / częstotliwość próbkowania 8 kHz
Częstotliwość 80 Hz — 3,5 kHz (bezprzewodowo)
Temperatura pracy 10 — 40 °C
Temperatura przechowywania -20 — 70 °C
Emisje Maksymalnie 39 dBμV/m @ 3 metrów zgodnie ze wszelkimi odpowiednimi normami

www.oticon.pl/connectline

W zestawie
 ❍ RJ11 – kabel RJ11 do połączenia z domowym 

telefonem stacjonarnym
 ❍ Zasilacz
 ❍ Instrukcja obsługi

Odnośniki:
1. Kabel do komputera jest dołączony do Streamera Pro. Jest także dostępny jako akcesorium.

Gniazdo zasilania Gnizado wejścia/
wyjścia ConnectLine

Gniazdo wejścia/wyjścia 
linii telefonicznej

Wskaźnik zasilania Wskaźnik stanu

PRZEGLĄD


