Tekniskt datablad
Oticon SmartCharger miniBTE R
SmartCharger är en portabel laddare
utformad för användning både hemma,
under resa eller då du är på språng.
Laddarens lock fungerar som skydd och
förvaring för hörapparaterna och det
uppladdningsbara litiumjonbatteriet gör
att den fungerar som en powerbank när
ingen annan strömförsörjning finns.
Laddning
• Ta av dig hörapparaterna och sätt dem
i laddaren.
• Hörapparaterna börjar laddas
automatiskt när de placeras i laddaren
och slås automatiskt på när de tas ur.
• Ladda hörapparaterna varje natt
så att de alltid är fulladdade för
användning dagtid.
Tydliga indikatorer
Hörapparatens LED-indikator underlättar avläsning av laddningsstatus:
• Orange = Laddar

Kort laddningstid
Om hörapparaternas batterier är helt
urladdade är normal laddningstid:
• 3,5 h = Full laddning
• 1 h = 40% laddning
• 0,5 h = 20% laddning
Produktfakta
• Induktiv laddningsenhet
• LED-indikator för laddningsstatus
och batterinivå
• Magnetisk anslutning- hörapparaterna
sitter kvar i laddningsportarna
• Utbytbar kabel för strömkälla
• Gummiskydd undertill för bättre
stabilitet
• Mjuka och runda kanter - lätt att
rengöra

• Grön = Helt laddad

Strömadapter*
Kabel med USB-port
För strömkälla

Laddningsportar
För laddning av hörapparater

*Typ av strömadapter samt elkontakt varierar från land till land

LED-Indikator
Indikerar laddningsstatus
samt batterinivå för powerbank

SmartCharger är avsedd
för laddning av miniBTE
R, antingen i hemmet
ansluten till elnätet
eller då du är på språng.
Laddaren har ett inbyggt
litiumjonbatteri viket gör
att den kan användas som
powerbank.
Avsedd för miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

Namn

Oticon SmartCharger miniBTE R

Tillverkad för/Kompatibel med

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

Mått

Höjd 76,4 mm/Bredd 47,2 mm/längd 95 mm

Vikt

180 g

Färg

Svart med grå topplatta

Strömadapter

USB A

LED indikator

LED-indikatorn på laddaren när den är ansluten till strömförsörjning:
Indikerar laddningsstatus
LED-indikator på laddaren när den är frånkopplad strömförsörjning:
Indikerar batterinivån
LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar status på batteriets kapacitet

Hörapparaternas laddningstid

Max 3,5 timmar beroende på batteriets tillstånd
Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)
Max 5 timmar beroende på batteriets tillstånd
Temperatur: +5 °C till +10 °C (+41 °F till +50 °F) och +35 °C till +38 °C (+95 °F till +100 °F)

Laddningstid för batteri (Power bank)

Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd
Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)

Strömkälla

Medföljande strömadapter

Ingångsspänning

5 V DC

Ingångsström

Max 1A

Kabel

Avtagbar/utbytbar sladd, längd 150 cm

Anslutning till extern utrustning

När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning
överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Användningsförhållanden
Driftförhållanden

Temperatur: +5 °C till +38 °C (+40 °F till +100 °F)
Luftfuktighet: 5 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande

Förvarning och transport

Temperatur: -20 °C till +60 °C (-4°F till +140 °F)
Luftfuktighet: 5 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande

Atmosfäriskt tryck

700 hPa till 1060 hPa

Tekniska data: Strömadapter
Ingångsspänning

100 -240 V AC

Ingångsfrekvens

50-60 Hz

Utgångsspänning

5 V DC

Utgångsström

1A
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Teknisk data: Laddare (portabel)

