Artone TVB
Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX

Egenskaper
• Bluetooth-streamer till Artone 3 MAX
• Bluetooth-adapter för trådbunden 		
ljudanläggning
• Bluetooth-parning med 1 el 2 		
andra enheter
• 3,5 mm-audio-in/utgång
• SPDIF-in- och utgång
• Uppladdningsbart batteri
• Räckvidd 10 m
• Användningstid:
upp till 15 h (AUX-läge)
upp till 12 h (SPDIF-läge)
• Micro-USB-port för laddning
• Laddningstid ca 2 h
• Storlek 59x 59x19 mm
• Vikt 39,4 g
• Laddningsspänning 5 VDC
• Bluetooth-version v 4.1
• Bluetooth-profil A2DP/ACRCP
• Batterikapacitet 350 mAh
• Artikelnr: 277030
Ingår:
Optisk kabel (1 m)
3,5 mm-audiosladd (10 cm)
USB-laddningskabel (80 cm)
3,5 mm-RCA-sladd (20 cm)

Hearing excellence since 1965

Trådlös streamer
Artone TVB är en Bluetooth-sändare som används för att föra över ljud från tv eller radio till
en Bluetooth-mottagare, exempelvis halsslingan Artone 3 MAX för att lyssna på ljudet via
din hörapparat. TVB kan paras ihop med en eller två Bluetooth-enheter. Två användare kan
alltså använda streamern till sina 3 MAX samtidigt.
Du kan också använda TVB som en Bluetooth-adapter för att föra över ljudet från t.ex. en
smartphone till en högtalare som inte har inbyggt Bluetooth.
TVB har ett inbyggt uppladdningsbart batteri, som laddas via USB-porten.
TVB har både 3,5 mm-, och SPDIF in- och utgång.

Två funktioner: sändare och mottagare
TX-läge – sändare (streamer)
Du kan lyssna på ljud från t ex en tv, dator eller cd-spelare i en eller två trådlösa Bluetoothmottagare. TVB fungerar då som en Bluetooth-sändare. Ljudet går in via kabel och ut via
Bluetooth.
RX-läge – mottagare (adapter)
Du kan också använda TVB tvärtom, som en Bluetooth-mottagare, genom att para den
med en eller två andra Bluetooth-enheter, t ex smartphone eller surfplatta, och föra över
ljudet från dessa till en trådbunden ljudenhet, som ett högtalarsystem. Det går dock bara
att lyssna på ett inkommande ljud i taget. Ljudet kommer in via Bluetooth och går ut via
kabel.

Artone TVB har två grundfunktioner:

TX-läge

RX-läge

Lyssna på TV* via Artone 3 MAX eller annan Bluetoothmottagare. Koppla ihop TVB och TV:n med audio- eller
optisk kabel, så sänds ljudet från TV:n via Bluetooth till 3
MAX.

Använd TVB som Bluetooth-mottagare. Para TVB med en
smartphone* och koppla ihop TVB och ljudanläggningen
med en audiosladd. Då sänds ljudet från telefonen till högtalaren via Bluetooth.

Om din 3 MAX-halsslinga är parad med en telefon, bryts
TV-ljudet när telefonen ringer och du kan svara på samtalet. TV-ljudet återupptas när du lägger på.

*Smartphone, surfplatta eller annan enhet som har Bluetooth

TX-funktionen kräver en Bluetooth-mottagare, ex 3 MAX
och hörapparat med t-spole.
* TV, radio eller annan ljudenhet som inte har Bluetooth
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