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 Beskrivelse HearIt Mobile er en brugervenlig håndfri 
halsslyngeløsning til forstærkning af samtaler

  i Bluetooth mobiltelefoner. HearIt Mobile er 
specielt udviklet til mennesker med nedsat

  hørelse.
  
 Anvendelse Den trådløse anvendelse gør HearIt Mobile særdeles 

velegnet som et håndfrit sæt til mobiltelefonen. 
Den bæres om halsen i halsslyngen og er let at 
betjene. Lyden i HearIt Mobile kan indstilles på 
fem forskellige styrker, og brugeren kan således 
justere lydstyrken til sin hørelse. Den indbyggede 
mikrofon og en let tilgængelig svarer- og 
afbrydertast gør

  løsningen meget brugervenlig.
 

  HearIt Mobile er designet både til 
høreapparatbrugere, og ikke-høreapparatbrugere: 

  • Personer, som har høreapparat med telespole, 
kan bruge HearIt Mobile med deres høreapparat 
i T-position. 

  • Personer, som har høreapparat uden telespole 
og personer, som ikke bruger høreapparat, kan 
bruge HearIt Mobile med hovedtelefoner. 

 
  

 Funktion HearIt Mobile består af en modtager med 
halsslynge.

  Lyden fra mobiltelefonen overføres via bluetooth 
til HearIt Mobile, som forstærker lyden og 
overfører den til hovedtelefonerne eller via 
halsslyngen til høreapparatet. Du kan endvidere 
besvare opkald, afslutte opkald og tale i 
mobiltelefon direkte gennem HearIt Mobile.
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HeArit MoBile 200-50-600-00

speciFikAtioner

Transmission:   Bluetooth

Frekvensområde:   2,4 GHz

Rækkevidde:   Op til 10 m

Max. forvrængning  (linieindgang): 0,75 %

Impedans for      
 hovedtelefoner/halsslynge:  16/32 Ω

Lysindikatorer:   Bluetooth, on/off, volumen   
   og ladeindikator

Dimensioner (bxhxd):  4,9 x 6,8 x 1,9 cm (uden halsslynge)

Vægt:   71 g

Kontroller:   On/off, volumen og svarknap

Output:   3,5 mm stereo jack (100 Hz - 20 kHz)  
   Halsslynge (100 Hz - 5 kHz)

Batteritype:   Genopladelig

Batterilevetid:  
I brug  ca. 14 timer
Standby   ca. 24 timer

Opladningstid:   Ca. 6 timer

Batteriskift:   Efter ca. 1000 cykluser

Materiale:   ABS plastik

Farver:    Sort og grå
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