
Univox® AutoLoop 2.0 är en helt automatisk modern slingförstärkare med 
många användningsområden – hemmiljö, väntrum, taxi/bil med flera. Den är 
både enkel att installera och använda, med ett kristallklart och kraftfullt ljud för 
hörapparatanvändare.

Med den uppgraderade AutoLoop 2.0 kan man finjustera fältstyrkan så att den 
bättre anpassas till den personliga komfortnivån i hörapparaten. Syftet är att det 
inte ska höras någon skillnad vid växling mellan M- och T-läge i hörapparaten.

Oavsett vilken typ av slinga eller längd på slingtråden som kopplas till AutoLoop 2.0, 
kommer förstärkaren att leverera en korrekt ljudnivå. Nivån i slingan baseras 
på realtidsanalys av förhållandet mellan den valda slingan och det genererade 
magnetfältet. Om du upplever att ljudet i slingan är för starkt, kan du minska 
volymen via nivåreglaget på produktens undersida.

En blå lysdiod visar att AutoLoop 2.0 är aktiv och har kontakt med ljudkällan – 
TV, stereo eller annan ljudutrustning. Den inbyggda automatiska nivåkontrollen 
(AGC) ger ett jämnt och komfortabelt ljud i slingan.

AutoLoop 2.0 är enkel att installera. Koppla först in din ljudutrustning via någon 
av de två 3,5mm mic/lineingångarna. Koppla sedan in vald slingtyp – slingkudde, 
soffslinga eller rumslinga och njut av det rena ljudet. Inga inställningar, inga 
knappar, inget krångel! Denna lilla förstärkare är tillräckligt kraftfull för att driva 
slingor i rum upp till 50m².

AutoLoop 2.0 har en elegant och praktisk design, speciellt framtagen  med 
vår ambition kring miljövänlighet och säkerhet i åtanke. Förstärkaren drivs 
av en modern nätadapter, vilket resulterar i energieffektivitet och minimal 
elkonsumtion i stand-by (vilo-) läge. Vikt och storlek visar på vårt fokus att 
minimera materialåtgången för våra produkter.

Resultatet – en modern hörselprodukt utvecklad för att minska vårt  
ekologiska fotavtryck.

Univox® AutoLoop 2.0
Helt automatisk slingförstärkare  
med personlig nivåjustering

Egenskaper 

• Lätt att koppla in och använda

• Kraftfull med kristallklart ljud

• Alla nivåer justeras automatiskt

•  Personlig nivåsjustering för 
anpassning till hörapparater med  
olika känslighet

• Kopplas till TV, stereo eller annan 
ljudkälla genom 2st 3,5mm mic/line-
ingångar

• Kan användas med slingkudde, 
soffslinga eller rumslinga i rum upp  
till 50m² 

• Snygg och elegant design

• Blå lysdiod som indikerar funktion

• Energisnål

• Miljövänlig

Hearing excellence since 1965

Inga inställningar, inga knappar – enkelt!

Nivåomkopplare för 
personlig inställning



Produktöversikt

Distorsion: Mindre än 1%

Frekvensomfång: 100-6000Hz ±3dB

Slingutgångar: 2-pol. DIN hona Automatiskt reglerad fältstyrka (IEC 60118-4) 
  Klämlist Automatiskt reglerad fältstyrka (IEC 60118-4) 
  Max ström: 5,3Arms 
  Max spänning: 13Vpp/4.6Vrms  

Ingångar: AGCns reglerområde: 60dB 
  Mic/Line: 3mV-4,2Vrms/2,2k Ohm. Fantomspänning +12V 
  Line: 4mV-8Vrms/47kOhm

Extern strömförsörjning: 110-240VAC  switchat nätaggregat 18VA (ingår)

Fältstyrkejustering: Omkopplare på undersida -3 till +3dB

Mått:  150x100x30mm (inkl. gummifötter)

Vikt:  315g (exkl. nätadapter)

Produktöversikt: artikel- och kitnummer

AutoLoop 2.0 m. slingkudde m. soffslinga m. rumslinga
201500 201500P 201500S 201500R

Tillbehör

Art nr Beskrivning
283002 Slingkudde 400x400x5mm, 10m kabel

283210 Förlängningssladd, 10m till slingkudde/soffslinga

283220 Soffslinga, 8m slinga, 10m kabel

283240 Rumslinga, 30m rulle, inkl. 50 clips

281015 Ljudkabel, 3,5mm hane till 2xRCA, 1,5m kabel

241205 Handhållen mikrofon NX-9, XLR-kontakt, kabel ingår inte

281016 Mikrofonkabel till NX-9, XLR-anslutning till 3,5mm kontakt, 2,5m kabel

581050 Myggmikrofon LM-90A, 3,5mm-kontakt, 1,1m kabel

241280 Konferensmikrofon CBL 410 PCC, 3,5mm-kontakt, 1m kabel

241602 Svanhalsmikrofon M-2, 3,5mm-kontakt, 1,5m kabel

Univox® AutoLoop 2.0

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr 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
08-767 18 20

E-post
Internet

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

Rumslinga med  
50st clips

Univox AutoLoop 2.0

Soffslinga


