Trådlösa tillbehör

Tekniskt datablad
TV-adapter 3.0
Ett komplett integrerat system
TV-adapter 3.0 ansluts direkt till användarens hörapparater, för problemfri daglig
användning.
Användarvänlig
TV-adapter 3.0 har utvecklats och testats av hörapparatsanvändare för att
säkerställa optimal användarvänlighet
Digitala ljudkällor
TV-adapter 3.0 stöder digitalt ljud i två mycket vanliga format: Digital stereo
(PCM) eller Dolby® Digital * Detta ökar chansen för användare att dra fördel av
trådlöst överfört ljud från hemteatersystem och TV.
MultiConnect
TV-adapter 3.0 kan anslutas till ett obegränsat antal hörapparater samtidigt,
vilket möjliggör flera användare samtidigt.
Lätt att parkoppla
När hörapparaterna är i parkopplingsläget och inom 30 cm räckvidd ansluter TVadapter automatiskt till dem.
Mer information
Besök www.oticon.se/connectivity för att veta mer om TV-adapter 3.0.

Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

TV-adapter 3.0 möjliggör
för användare av Oticonhörapparater att njuta av
stereoljudet från en TV,
hemunderhållningssystem,
radio eller annan ljudkälla,
till föredragen ljudnivå,
direkt i sina hörapparater.
TV-adapter 3.0 stöder en
rad anslutningar, inklusive
digital stereo och Dolby®
Digital via optisk TOSLINK.
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Driftsförhållanden

Temperatur: +5° C till +40° C
Luftfuktighet: 15% till 93 %, icke-kondens
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Förvaring och transport

Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring:
Temperatur: -25 °C till +70 °C
Luftfuktighet: 15-93 %, utan kondens (% RH)
Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Mått

124 x 80 x 21 mm; vikt 107 g

Systemfunktioner

TV-adapter 3.0 parkopplar automatiskt med hörapparater i parkopplingsläget
AutoStream: TV-adaptern börjar automatiskt överföra ljud när den känner av en giltig ljudsignal.
MultiConnect: TV-adapter kan anslutas till ett obegränsat antal hörapparater

Kompatibilitet

TV-adapter fungerar med alla versioner av Oticons hörapparater med 2,4 GHz radioteknologi

Ingångskontakter / format

3,5 mm kabel (L + R) (med medföljande kabel och omvandlare)
SCART (L + R) (SCART erbjuds av Oticon som separat tillbehör, RCA-kabel ingår)
RCA (V+H)
TOSLINK digital stereo (PCM) eller Dolby® Digital *

Utgång

TOSLINK (buffrad utmatning av TOSLINK-ingång)

Räckvidd

Upp till 15 meter (utan hinder i vägen)

Ljudingång (format)

Stereo analog inmatning (RCA)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby® Digital (TOSLINK)

Latens (TV-adapterns inmatning till hörapparaten)

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

Känslighet vid linjeinmatning

6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ

Ljudbandbredd

10 KHz/stereo från inmatning till hörapparater

Dynamisk självjustering

AGC (analog inmatning) (linje i närheten av 0 dB 5 sek)

Statusindikatorer

Ström- och status-LED på framsidan

Färger

Svart

Frekvens

Licensfri 2.4 GHz (ISM-band)

Strålning

Max 17 dBm EIRP. I överensstämmelse med alla relevanta standarder

Strömförbrukning

Inaktiv, överför ej ljud 0,8 W
Aktiv, överför ljud 1,5 W
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Förpackningen innehåller följande:
• Bruksanvisning
• Strömkabel
• TV-adapter - svart
• TOSLINK optisk kabel 2.0 m
• RCA till RCA stereokabel
• 3,5 mm kabel till RCA-omvandlare

