
Artone 3 MAX
Bluetooth-hörslinga med en  
räckvidd på upp till 10 meter

Egenskaper 

• Fungerar med med alla telefoner och 
plattor som har Bluetooth

• Trådlös musik från alla enheter med  
A2DP såsom mobiltelefoner, datorer etc.

• Stöd för Skype, Viber och andra VOIP-
plattformar

• Eko- och brusreducering

• Går att ansluta till två Bluetooth-enheter

• Laddning via USB

•  Kontroll på enhet med: spela/pausa/svara/
avsluta, nästa, föregående, volym.

• Artone 3 MAX har 50% mer förstärking 
jämfört med Artone 3

Hearing excellence since 1965

Artone 3 MAX är en portabel trådlös Bluetooth-halsslinga som fungerar 
som länk mellan din hörapparat och alla Bluetooth-aktiverade enheter 
som mobiltelefoner, streamers, datorer, musikspelare etc. Halsslingan ger 
en kristallklar ljudöverföring för hörapparatsanvändare med t-spole. Den 
brusreducerande programvaran gör det möjligt att använda produkten även i 
bullriga och högljudda miljöer. 

Du kan använda den som handsfree under telefonsamtal - Artone 3 MAX har 
mikrofon och volymkontroll - eller lyssna på streamad musik eller radio genom 
att låta hörapparaten fungera som trådlösa hörlurar. 

Artone 3 MAX är den mest kraftfulla Bluetooth-halsslingan på marknaden och 
är kompatibel med samtliga förekommande hörapparater med t-spole. Den 
fungerar även för personer med kraftig hörselnedsättning och cochlea-implantat. 

Lyssna störningsfritt i mobilen, datorn eller 
plattan
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För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan 
laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och kan 
ändras utan föregående meddelande.

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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Tekniska data

Bluetooth-version Trådlös Bluetooth teknologi v4.2 

Storlek (LxBxH) 32x45x17 mm 
 Halsslinga diameter 70 cm

Vikt:  20 g

Batteri: Li-ion polymer 120 mAh

Laddningstid: 2~3 h

Användningstid: 5-6 h

Standby-tid: 130-150 h

Räckvidd: Inomhus ~5 m / Utomhus ~10 m

Frekvens: 2,4 ~2,4835 GHz ISM band

Bluetooth-profiler: Stöd för A2DP, AVRCP och HS/HF 

Anslutning: Point to point, stöd för dubbel anslutning

Art nr Beskrivning
276040 Artone 3 MAX, Bluetooth-halsslinga

Tillbehör
Art nr Beskrivning
279995 USB-nätadapter för laddning (utan kabel)

277031 Artone MIC, trådlös mikrofon och Bluetooth-sändare för Artone 3 MAX-halsslinga

277030 Artone TVB Streamer, Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX


