Sonumaxx 2.4
Digitalt trådlöst TV-hjälpmedel
med hörlurar
Egenskaper
• 2.4 GHz digital frekvenshopping
• Tonkontroll
• Kommunikationsfunktion: intern 		
mikrofon

• Automatisk avstängning om inget ljud
kommer in för att spara ström

• 3,5 mm-ingång på fickmottagaren
för anslutning av medföljande 		
hörtelefon
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• 3,5 mm- och optisk ingång på sändaren
• Hörlurar med 3,5 mm-plugg ingår
• Stabil och säker ljudöverföring
• Två batterier ingår
• Fullt batteri räcker i 5 timmar
• Lätt att byta till reservbatteri
• Laddningsfack för reservbatteri
• Artikelnummer: 251050

Sonumaxx 2.4 GHz bygger på den senaste tekniken inom digital, trådlös ljudöverföring.
Med ergonomisk design, den störningsfria 2,4 GHz-frekvensen, förstklassigt ljud och
bekväm hantering, är Sonumaxx ett perfekt hörselhjälpmedel.
Anslut sändaren till en önskad ljudkälla: TV, dator, DVD-spelare, CD-spelare, HiFi-system
eller MP3-spelare. Nu kan du njuta av det rena, klara ljudet via hörlurar utan komplicerad
installation. Ljudet till hörlurarna kan justeras med upp till 120 dB förstärkning.
Den digitala överföringen mellan sändare och mottagare är stabil, säker och okänslig för
störningar.
Sonumaxx sändarenhet har både 3,5 mm- och optisk audioingång, som gör det möjligt att
ansluta flera typer av ljudkällor. En optisk kabel ingår.
Fickmottagaren laddas och förvaras i sändarens dockstation. Ett fulladdat batteri räcker i
ca 5 timmar beroende på den inställda volymen. Två batterier ingår, vilka kan laddas och
användas om vartannat.
Via en justeringsknapp på framsidan av sändaren kan användaren ställa in önskad ljudprofil,
1. ingen justering, 2. ökad diskant och bas, 3. ökad diskant eller 4. ökad bas.
Den känsliga inbyggda mikrofonen gör det möjligt att höra vad som sägs i närområdet när
du vill växla mellan ljudkällan (t.ex. TV-n/musikspelaren) och omgivningen. Du växlar enkelt
genom att använda mikrofonknappen som sitter på framsidan av halsslingans mottagare.
Då stängs ljudkällan av och du kan höra vad någon bredvid dig säger.
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Tekniska data
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Sändning:				
FM, digital frekvenshopping
Frekvens:				
2.4 GHz digital
Driftspänning:				
Sändare: 5 V, 550 mA
							
Mottagare: 3.7 V, 350 mA Litium-Polymer-batteri
Frekvensåtergivning:		
30 Hz – 20 kHz
Distorsion: 				<0.5%
Signal/brus-förhållande: 		
>75 dB
Räckvidd:				
Upp till 25 meter (fritt fält)
Tillbehör: 				Extra halsslinga				art nr 251042
							Extra batteri				art nr 251046
Alternativa paket: 			
Sonumaxx 2.4 med halsslinga 		
art nr 251040
							
Sonumaxx 2.4 med halsslinga och hörlurar
art nr 251055

Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se
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