
Hearing excellence since 1965

Univox® Digi RS-R
Digital trådlös mottagare anpassad för halsslinga

Med bästa taluppfattbarhet för hörapparatbärareEgenskaper

• Trådlös fickmottagare med 
laddningsbara batterier  
(1 st AA NiMH, 2100 mAh)

• Låg vikt, endast 70 gram inkl. 
batteri

• Räckvidd (i fritt fält) upp till 50 m  
med ficksändare/100 m med 
stationär sändare

• Anpassad för användning med 
halsslinga för hörapparatbärare 
(tillbehör)

• Digital display med kanal och 
batteristatus (upplyst vid 
kanaländring)

• Smart kanalsynkronisering

• Batterisparläge

• Fulladdade NiMH-batterier ger upp 
till 15 timmars användningstid

• Frekvensområde 821~832 och 
863~865MHz

• 32 valbara kanaler

• Mottagare levereras med hörsnäcka 
och nackband

• 3,5 mm-utgång för hörlurar, 
hörsnäcka, halsslinga

• Laddstation för 5 enheter 
(tillbehör)

• Kompatibla laddstationer för 
2, 15, 25 och transportväska 
för 42 enheter finns tillgängligt 
(tillbehör)

Univox Digi RS-R är en digital fickmottagare som kan användas med halsslinga 
likväl som hörlurar. 

Digi RS-R ingår i Univox Digi RS (Radio System) som är ett lättanvänt FM-
system med anpassning för personer med hörselnedsättning.  Välj mellan 
stationär eller bärbar sändare, vilka båda levererar trådlöst och klart 
ljud av högsta kvalitet som säkerställer tillgängligheten personer med 
hörselnedsättning.

Ficksändarna och -mottagarna väger endast 70 gram inkl.  batteri. Full 
laddning ger upp till 15 timmars användningstid och möjlighet finns att byta ut 
de laddningsbara batterierna mot standardbatterier. 
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Tekniska data

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

Bo Edin AB
Besöksadress

Tel
Fax

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

08-7671818
08-7671820

E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  hörbutiken.se

Frekensområde  821-832 och 863-865MHz

Kanaler  32 valbara

Modulation 4 GFSK

Fördröjning < 5 ms

Audio process Compander

Dynamikområde > 70 dB

SNR (Signal/störförh.) > 65 dB

T.H.D. (distorsion)  < 3%

Kanalpositionering Ja

Räckvidd  upp till 50 m i fritt fält med ficksändare 
 upp till 100m i fritt fält med stationär sändare

Temperatur -10°C ~ + 60°C

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)

Art nr 550010

Systemkomponenter

Art nr Beskrivning
550010 Digi RS-R, Fickmottagare
550021 Digi RS-T, Ficksändare
550020 Digi RS-ST, Stationär sändare
550055 Digi-RS-CHG5, Laddstation för 5 enheter

581045 HM-35A, Headsetmikrofon till ficksändare 

283101 NL-90 Halsslinga

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

Univox®Digi RS-R


