
P-CTC erbjuder mångsidig hjälp till hörapparatanvändare vid otaliga situationer 
och platser som kräver korta eller längre enskilda möten.

Den portabla slinglösningen drivs av ett uppladdningsbart batteri och är alltid 
redo för omedelbar användning. Inga installationsarbeten eller förberedelser 
krävs.

Den mikroprocessorkontrollerade portabla hörslingan har en inbyggd automatisk 
nivåkontroll och brusfilter för att förbättra taluppfattbarheten. För att förlänga 
batteriets livslängd finns en automatisk energisparfunktion inbyggd.

P-CTC kan användas både för enskilda möten och i möten med flera 
deltagare genom att koppla en extern tryckzonsmikrofon till slingan. Slingans 
användningsrymd är inom 1,2m radie från enheten.  

Finns tillgänglig med en mycket användbar transparent hylla. Om hyllan sätts 
upp centralt i lokalen har slingan en fast förvaringsplats och fungerar samtidigt 
som en skylt som visar att hjälpmedlet finns tillgängligt.

P-CTC
 Portabel överdiskslinga för receptioner och 

enskilda möten

Egenskaper 

•	 Användarvänlig

•	 Ingen	installation	

•	 Smidig	och	trådlös	

•	 Lätt	och	kompakt

•	 Portabel	lösning	med	många	
användningsområden	

•	 Drivs	med	inbyggt	uppladdningsbart	
batteri	

Hearing excellence since 1965

Ingen installation, inga förberedelser, alltid redo 
för användning!

Vanliga applikationer 

•	 Intervjuer

•	 Receptioner

•	 Kontor

•	 Små	mötesrum

•	 Hembesök

•	 Bibliotek

•	 Bankkontor

•	 Vårdcentraler



P-CTC

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.univox.eu/www.edin.se,	Produktdatabank.	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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Produktöversikt

Höjd    250mm 

Bredd    275mm 

Djup    110mm 

Vikt    800g 

Strömförsörjning   Uppladdningsbart 12V inbyggt batteri

Batteriets livslängd  Ca 4 timmar användning (≤24 timmar stand-by)

Mikrofon    Inbyggd elektretmikrofon på produktens baksida

Täckyta    ≤1,2m radie

Extern mikrofoningång  3,5mm stereo

Nätaggregat   18V switchat

Produktbeskrivning
Art	nr	 Beskrivning

202070 P-CTC, Portabelt överdisksystem med inbyggd slinga och mikrofon

202070A P-CTC, kit inklusive hyllenhet

202071 Hyllenhet till P-CTC

Tillbehör	

241501 13T elektrettryckzonsmikrofon, 3,5mm hane stereo, Ø80 x H16mm, 3m sladd


