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Flex 5000 er en trådløs forstærker i et stilfuldt design, der 
giver mennesker med nedsat hørelse en mere klar og tydelig 
lyd, når de ser fjernsyn, hører radio og lytter til musik.

Flex 5000 senderen forstærker lyden fra fjernsynet, radioen 
og musikafspilleren og overfører lyden via et trådløst digitalt 
signal til Flex 5000 modtageren. Modtageren clipses 
på tøjet, og halsteleslyngen bæres om halsen. Brugeren 
hører lyden via telespoleprogrammet i høreapparaterne. 
Alternativt kan der tilsluttes et par hovedtelefoner til 
modtageren.
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Flex 5000 er enkel i brug. Modtageren har to store og 
lettilgengængelige plus- og minusknapper til justering af 
lydniveauet. Modtageren slukker af sig selv, så snart den 
placeres i senderes ladestation. Senderen har tre forskellige 
indstillingsmuligheder af lyden, der på forskellig vis fremmer 
taleforståelsen. Derudover har modtageren en kviktast, der 
hurtigt dæmper baggrundsstøj og fremmer taleforståelsen.

Trådløs forstærker til tv, radio og musik



Flex 5000 modtager

Flex 5000 sender

Specifikationer
Maksimalt lydtryk:   125 dB SPL ved 1 kHz, 3 % THD
Batteritype:   Genopladeligt lithium polymer  
   batteri (3,7 V / 350 mAh)
Batterilevetid:   Op til 12 timer
Opladningstid:   Op til 3 timer
Stik:   3,5 mm stereo jackstik til  
   halsteleslynge eller  
   hovedtelefoner
Max antal modtagere   
tilkoblet:   4 stk.
Dimensioner (hxbxd):  8,7 x 2,9 x 2,5 cm
Vægt:   Ca. 33 gram (inkl. batteri)

Specifikationer
Frekvensområde:   2,4 til 2,48 GHz
Rækkevidde:   Op til 30 meter
Signal-støj-forhold:  Analogt input: typ. 85 dBA 
   Digitalt input: > 90 dBA
Sendestyrke:   Max 10 dBm Class 1
Lydindgang:   Digitalt input (TOSLINK) 
   3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning:   5 V DC/600 mA 
Dimensioner (hxbxd):  27 x 5 x 4 cm
Vægt:   232 gram

Flex 5000 pakker

Flex 5000 sender med ladestation
Flex 5000 modtager med indbygget genopladeligt batteri
Halsslynge
Strømforsyning
Stereo audio kabel med 3,5 mm jackstik
Optisk digitalt kabel

200-20-044-00  
Flex 5000 med halsslynge

Flex 5000 sender med ladestation
Flex 5000 modtager med indbygget genopladeligt batteri
Strømforsyning
Stereo audio kabel med 3,5 mm jackstik
Optisk digitalt kabel

Halsslynge eller hovedtelefoner skal bestilles separat.

200-20-043-00  
Flex 5000 uden halsslynge

Tilbehør til pakkerne: Løs modtager (890-52-539-00) og løs halsslynge (890-52-538-00). 


