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Artone MIC
Trådlös mikrofon och Bluetooth-sändare  
för Artone 3 MAX

Egenskaper 

• Bluetooth frekvensområde A2D2

• Tydlig, förstärkt kommunikation

• Rundupptagande mikrofon

• Stereo

• Justerbar mikrofonkänslighet

• 3,5 mm-ingång

• Upp till 7 timmars användningstid

• Uppladdningsbara batterier

• USB-laddningssladd, ingår

• Kompatibel med Artone 3 MAX

• Fästklämma

• Mute-funktion

• Storlek 53x18,3x17 mm

• Vikt 9,5 g

• Räckvidd 10-20 m in/utomhus

• Användningstid upp till 7 h

• Laddningstid 90 min

• Laddningsspänning 5 VDC

• Artikelnr: 277031

Mikrofonen förstärker omgivande ljud
Artone MIC är en trådlös mikrofon och Bluetooth-sändare som kopplas ihop med Artone 
MAX 3 halsslinga. Artone MIC hjälper dig att höra i svåra ljudmiljöer som restauranger, 
fester och sammanhang med mycket sorl och bakgrundsljud. Sätt mikrofonen så nära 
ljudkällan som möjligt, dvs antingen kan talaren bära den med hjälp av klämman eller så 
placeras mikrofonen  t ex på bordet eller dig själv. Mikrofonens känslighet går att justera 
beroende på avståndet till det ljud man vill förstärka. Det går också att välja den externa 
myggmikrofonen. 

Din hörapparat behöver inte Bluetooth, endast T-spole. Ljudet sänds trådlöst till din 
Artone 3 MAX-halsslinga, som omvandlar ljudet till ett magnetfält vilket din hörapparat 
plockar upp via t-spolen. 

Ljudåtergivning från annan enhet

Artone MIC har en 3,5 mm-ingång, genom vilken man kan koppla in t ex telefon, 
surfplatta, dator, radio, mp3 eller annan ljuduppspelningsutrustning som inte har 
egen bluetooth. Artone MIC omvandlar ljudet och sänder det trådlöst till halsslingan. 
Räckvidden är 10-20 m in- respektive utomhus.

Liten och nätt

Artone MIC är liten och nätt. Den går att bära utan att den varken syns eller märks 
särskilt mycket, samtidigt som du får två funktioner i ett, både mikrofon- och Bluetooth-
sändare. Den har ett inbyggt uppladdningsbart batteri med lång användar- och 
standbytid.

Artone MIC uppgraderar din hörapparat till högsta möjliga nivå, och gör det möjligt att 
lyssna på konversationer, musik eller telefon med rent och tydligt ljud. Ingår:

3,5 mm-audiosladd (10 cm)

USB-laddningskabel (20 cm)

Extern myggmikrofon (150 cm)
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Leverans

Tel Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818 E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

Vid informationsdisken eller kassan
Rikta MIC:en mot den talande personen.

Samtal 
Lägg MIC:en på bordet eller sätt fast den på den talande 
personen.

Framför TV:n
Lägg MIC:en nära TV:ns högtalare eller koppla ihop den i 
TV:ns audioutgång.

Sänd trådlåst från mobilen
Koppla ihop MIC:en med din telefon, surfplatta, radio eller 
dator och sänd ljudet trådlöst till din 3 MAX.

I bilen
Sätt fast MIC:en på den talande personen alternativt 
använd den externa myggmikrofonen.

Miljöer med mycket sorl 
Lägg MIC:en på bordet eller sätt fast den på den talande 
personen.

Artone MIC tillsammans med 3 MAX kan användas i många situationer:


