
EH-101 är ett enkelt hörhjälpmedel för dig med lätt hörselnedsättning. Den 
inbyggda mikrofonen med hög känslighet förbättrar dina möjligheter att uppfatta 
vad som sägs. Ton- och volymkontroll samt ytskikt som dämpar vid beröring 
bidrar till en behaglig lyssningsupplevelse.

Grundmodellen levereras med hörlurar. Kompletterad med halsslinga kan den 
också användas av hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-/MT-läge.

Samtalsförstärkaren har en inbyggd slingmottagare vilket innebär att du kan 
använda den för att lyssna på ljudet i kyrkan, på bion/teatern och i andra lokaler 
som har en teleslinga installerad. Du kan också använda den för att lyssna på 
musik från CD-spelare, MP3-spelare eller annan ljudkälla.

EH-101 drivs med 2 st 1,5 V AA/LR6 alkaliska batterier.

EH-101
samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare

Egenskaper 

• Volymkontroll >25 dB

• Tonkontroll

• Inbyggd riktmikrofon med hög 
känslighet

• Inbyggd slingmottagare, 
urkopplingsbar

• AUX in för anslutning av MP3,  
CD-spelare m.m.

• Ytskikt som minskar prassel vid 
beröring

• Drifttid upp till 300 timmar

• Förvaringsväska och lurar ingår

• Används med hörlurar eller halsslinga 
alt. slingkrok

• Störfilter 500 Hz

Hearing excellence since 1965

Enkelt hörhjälpmedel som ger dig en behaglig  
lyssningsupplevelse!



EH-101 samtalsförstärkare

Bo Edin AB
Leveransadress

Tel

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad och bruks-/installationsanvisning som kan laddas ned från www.edin.se. 
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 E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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Produktöversikt

Teknisk information

Volymkontroll: >25 dB

Max förstärkning: >30 dB @ 1,6 kHz

Max utnivå: 125 dB SPL

Bandbredd: 100-8000 Hz inom ± 3 dB

Tonkontroll: Basavskärning från 500 Hz

Ingång: 3,5 mm AUX in

Utgång: 3,5 mm hörlursuttag

AGC attack: 10 mS

Distorsion: ≤ 1%

Strömförbrukning: 10 mA genomsnitt, beroende på utnivå

Batterityp: 2 st 1,5 V AA/LR6 alkaliska batterier 

Drifttid: >300 timmar (mikrofon, max volym, med hörlurar)

Storlek förstärkare:  29 x 40 x 152 mm (BxDxH)

Vikt inkl. batterier: 120 g

Hörlurar

Storlek: 135 x 180 mm (BxH)

Vikt: 58 g

Öronkuddar: 60 mm diameter

Halsslinga

Längd: 90 cm

Vikt: 35 g

Art nr

230850 EH-101 samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare och hörlurar

Tillbehör

283101 NL-90 Univox halsslinga, 3,5 mm hane, kabel 55 cm

299001 In-ear hörlurar


