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DUO system 3.0 er et trådløst kommunikationssystem, 
der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at 
høre og deltage i samtaler og er velegnet til fx møder, 
restaurantbesøg og undervisning. Derudover kan systemet 
benyttes sammen med eksterne lydkilder fx tv, computer 
og smartphone.

Kommunikationssystemet kan med fordel anvendes af 
personer både med og uden høreapparater.

Det består af en sender og en modtager. Senderen har 
to mikrofonindstillinger – en omni og en retningsbestemt 
indstilling. Senderen tilpasser automatisk sine 
mikrofonindstillinger alt efter, hvordan senderen placeres.

DUO system 3.0
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Kommunikationssystem

Modtageren har en indbygget mikrofon, som aktiveres ved 
at holde modtageren i vandret position.

Bruges kommunikationssystemet sammen med 
høreapparater, anbefaler vi, at det anvendes sammen med 
den medfølgende halsteleslynge, da lyden således sendes 
direkte til høreapparaterne og bliver mest optimal.



Modtager

Sender

Specifikationer

Specifikationer
Frekvensområde   2,4 GHz, 1Mbps data rate, 
   dynamisk frekvenshåndtering
Rækkevidde   Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger  2 (omni og retningsbestemt)
Batteri   Indbygget genopladeligt 
   Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid   2 timer
Batterilevetid   14 timer
Lydindgang   Magnetisk stik til  
   3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang   3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning   5 V DC/2000 mA 
Mål (hxbxd)   90 x 45 x 12 mm
Vægt   47 g

Pakkens indhold (098-52-010-00)

Sender med halssnor og silikonecover
Modtager med halsteleslynge
Usb-ladekabel 
Strømforsyning
Audioledning til tv, computer m.m.
Opbevaringstaske
Brugervejledning

 

Frekvensområde   2,4 GHz, 1Mbps data rate, 
   dynamisk frekvenshåndtering
Audio frekvensområde 100 Hz - 8.000 Hz
Feltstyrke                              12 dB re. 400 mA/m, 
                                             IEC118-4
Rækkevidde   Op til 20 meter
Batteri   Indbygget genopladeligt 
   Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid   2 timer
Batterilevetid   14 timer
Lydindgang   Magnetisk stik til  
   3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang   3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning   5 V DC/2000 mA 
Mål (hxbxd)   90 x 45 x 12 mm
Vægt   47 g

Tilbehør

890-88-633-00 
Standard  
hovedtelefon


