
Egenskaper 

• 2,4 GHz frekvensen ger ett klart och 
tydligt ljud

• Flera hörlurar kan användas till samma 
sändarenhet

• Den digitala tekniken gör att 
ljudkvaliteten inte störs av väggar, tak, 
golv eller möbler

• Känslig inbyggd mikrofon för 
samtalsförstärkning

• På/Av-knapp på hörlurarna för snabb 
växling mellan TV-ljud och mikrofon

• Upp till 120 dB förstärkning
• Justerbar och användarvänlig 

volymkontroll
• Balanskontroll för personlig inställning 

höger-vänster öra
• Användningstid ca 5 tim vid fulladdade 

batterier
• Laddningstid ca 2,5 tim vid nya/

urladdade batterier
• Automatisk avstängning när ingen 

ljudsignal är aktiverad
• Lätta hörlurar (stetoclip)
• Omkopplare stereo/mono
• Hörlurarna laddas i sändarenheten
• TV-kabel och adaptrar: optisk kabel, 

3,5-6,3mm, 3,5mm-SCART, RCA-3,5mm, 
3,5-3,5mm, extern mikrofon (ingår)

• 2 laddningsbara batterier (ingår)
• Uttag på sändarenheten för laddning av 

reservbatteriet (ingår)
• Nätdrift (sändaren/laddaren)

Hearing excellence since 1965

Njut av ett TV-program utan att behöva anstränga dig för att höra bra! Med 
TV 2500 trådlösa hörlurar kan du lyssna länge på TV, CD, MP3 eller annan 
ljudkälla. En produkt för dig som har nedsatt hörsel, men inte använder 
hörapparat. Du slipper störa resten i familjen eller dina grannar – ljudet skickas 
trådlöst från TV-n till hörlurarna och du kan lyssna till ett kristallklart ljud utan 
att störas av omgivningen. Två hörlurar kan användas till samma sändarenhet.  
Båda laddas i samma sändarhenhet, dock ej samtidigt.

Sändaren, som också används som laddstation, ansluts enkelt till ett ljuduttag 
i din TV eller ljudanläggning och skickar ljudet trådlöst till hörlurarna. Ett flertal 
olika adaptrar medföljer, inkl. optisk kabel. Efter användning ställer du tillbaka 
lurarna i sändaren/laddaren. 

Hörlurarna använder 2,4 GHz frekvensen som ger ett klart och tydligt ljud på ett 
avstånd på upp till 30 m från TV-n/ljudanläggningen. Den digitala tekniken bidrar 
också till att ljudkvaliteten inte försämras av väggar, tak golv eller möbler. 

Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i 
närområdet när du vill växla mellan ljudkällan (t ex TV-n/musikspelaren) och 
omgivningen. Du växlar enkelt genom att använda mikrofonknappen som sitter 
på framsidan av hörlurarnas mottagare. Då stängs ljudkällan av och du kan höra 
vad någon bredvid dig säger. 

Sändaren kan ställas in på mono eller stereo. Med stereoinställningen kan du 
öka volymen upp till 120 dB och få klart och rent ljud i dina öron. Med den 
justerbara volymkontrollen och balanskontrollen ställer du in lurarna helt efter 
ditt personliga behov. 

När ljudsignalen upphör från ljudkällan, känner mottagaren av detta och 
hörlurarna stängs av automatiskt, vilket ökar batteriets livslängd. 

Om det inte finns ljuduttag på TV-n kan man fästa den medföljande mikrofonen 
på TV-ns högtalare.

Lätta hörlurar med klart ljud!

TV 2500
Kraftfulla trådlösa och digitala hörlurar 
för TV och musik

Med optisk ingång



Produktöversikt

Ingångar: Audio 3,5mm 
 Optisk 
 MIC = mikrofon (för extern mikrofon)

Omkopplare: Stereo/Mono 

Frekvens: 2,4 GHz digital

Räckvidd: ca 30 m

Nätadapter sändare 5 VDC, 550 mA

Användningstid: Fulladdade batterier upp till 5 tim

Laddningstid: Ca 2,5 tim vid urladdade/1:a laddning batterier

Storlek: Hörlurar/mottagare: 140 x 25 x 220 mm (BxDxH) 
 Laddstation/sändare: 130 x 130 x 40 mm (BxDxH)

Vikt:  Hörlurar/mottagare:  ca 65 g 
 Laddstation/sändare: ca 145 g

Färg Svart/silver

Art nr Beskrivning

252500 TV 2500, trådlöst headset för TV, 2,4 GHz

252501 TV 2500-1, extra hörlurar

251049 TV 2500, extra öronproppar

Delar i förpackningen

Hörlurar/mottagare 

Laddstation/sändare

Nätadapter

Bruksanvisning

TV-kabel, adaptrar: optisk, RCA-3,5 mm, 3,5-3,5 mm, 3,5 mm-SCART, 3,5-6,3 mm

Extern mikrofon 

2 par extra kuddar, i olika storlekar, till hörlurarna

2 laddningsbara batterier, 600 mAh

TV 2500

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan 
laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via 
support@edin.se.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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