
DigiBee Digitalt Guidesystem

Digital trådlös ficksändare och -mottagare
17 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper 

• Trådlösa ficksändare och fickmot-
tagare med laddningsbara batterier  
(1 st AA NiMH, 2100 mAh). 

• Låg vikt, endast 70 gram inkl. batteri

• Räckvidd upp till 50 m i fritt fält

• Digital display med kanal och batteri-
status (upplyst vid kanaländring)

• Smart kanalsynk

• Batterisparläge

• Fulladdade NiMH-batterier ger upp till 
15 timmars användningstid

• Sändare levereras med myggmikrofon, 
nackband och clips

• Mottagare levereras med hörsnäcka 
och nackband

• Anpassat för användning med 
halsslinga för hörapparatbärare 
(tillbehör)

• HM-50A headsetmikrofon finns som 
tillbehör

• Laddstation/transportväska för 2, 15, 
25 el 42 enheter (tillbehör)

Med bästa taluppfattbarhet för hörapparatbärare

Hearing excellence since 1965

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardfick-
sändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparat-
bärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupp-
levelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa 
specialutvecklade modeller du använder.

DigiBee guidesystem består av ficksändare och -mottagare, som enkelt laddas 
i laddstationen. Full laddning ger upp till 15 timmars användningstid. Skulle 
du ha glömt att ladda enheterna kan du tillfälligt byta ut de laddningsbara 
batterierna mot standardbatterier. Finns det hörapparatbärare i publiken kan 
man enkelt ansluta en halsslinga. 

Sändarna och mottagarna väger endast 70 gram inkl.  batteri. Det i 
kombination med det rena ljudet gör systemet till ett utmärkt val för 
guidningar.
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se
Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. 
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edin.se  •  univox.eu

DigiBee - Digital trådlös kommunikation
Specifikation 

Tekniska data – fickmottagare och -sändare

Digitala mottagare och sändare inom frekensområde 863-865 MHz

Kanaler  17 valbara 
Modulation 4 GFSK 
Fördröjning < 5 ms 
Audio process Compander 
Dynamikområde > 70 dB 
SNR (Signal/störförh.) > 65 dB 
T.H.D. (total harmoisk distorsion)  < 3% 
Kanalpositionering Ja 
Räckvidd  upp till 50 m i fritt fält 
Temperatur -10°C ~ + 60°C

Tekniska data – Ficksändare

Uteffekt 10 mW 
Audioingång 3,5 mm 
Batterier 1 x 1,2V 2100mA Ni-MH uppladdningsbart AA-batteri eller 
 1 X 1,5V alkaliskt AA-batteri 
Batteritid > 12 timmar 
Uppladdningstid Cirka 8 timmar  
Storlek (DxBxH) 24x40x87 mm (utan antenn) 
Vikt 70 g (inkl. batteri)

Tekniska data – Fickmottagare

Känslighet -110 dBm 
Hörlursuttag 3,5 mm 
Batterier 1 x 1,2V 2100mA Ni-MH uppladdningsbart AA-batteri eller 
 1 X 1,5V alkaliskt AA-batteri  
Batteritid > 15 timmar 
Uppladdningstid Cirka 8 timmar  
Storlek (DxBxH) 24x40x100 mm (med antenn) 
Vikt 70 g (inkl. batteri)

Systemkomponenter 
Art nr Beskrivning

591002 DigiBee fickmottagare, inkl. hörsnäcka 

591011 DigiBee ficksändare, inkl. myggmikrofon

591102 HDC-502S, Laddstation, 2 enheter (tillbehör)

591115 HDC-515, Laddstation/transportväska, 15 enheter (tillbehör)

591125 HDC-525 Laddstation/transportväska, 25 enheter (tillbehör)

591142  TB-DigiBee Transportväska, 42 enheter (tillbehör)

581044 HM-50A, Headsetmikrofon till ficksändare (tillbehör)

283101 Halsslinga till fickmottagare (tillbehör)

174103 NiMH-batterier, 1,2V/2100mAh, AA/LR6 (tillbehör)

Fickmottagare   
med nackband

Fickmottagare  
med hörsnäcka

Ficksändare med 
myggmikrofon


