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Univox®SmartLoop
Smidig, portabel hörslinga för enskilda möten

Egenskaper 

•    Kompakt och lätt att använda

•    Smidig - 15mm tunn

•    Flera funktioner - bärbar 
eller som snabbinstallerad 
överdiskslinga

•    Nivåjustering för anpassning till 
olika hörapparater

•    Hög effektivitet med klass D-steg

•    Dubbelverkande AGC för jämnt och 
klart ljud

•    Drivs av inbyggt litium-polymer-
batteri 

•    Integrerad elektretmikrofon

•    Extern mikrofoningång

Användningsområden

Receptions- och infodiskar

Besöksrum

Kontor

Små mötesrum

Väntrum

Apotek

Bibliotek

Hembesök

Mångsidig överdiskslinga för en-till-en-kommunikation

SmartLoop erbjuder mångsidig hjälp till hörapparatsanvändare vid otaliga situationer 
och platser som kräver korta eller längre enskilda möten eller möte med flera deltagare/
talare. Hörslingan drivs av ett uppladdningsbart litium-polymerbatteri och är alltid redo för 
omedelbar användning. Inga installationsarbeten krävs.

SmartLoop kan läggas på en plan yta, t ex en informationsdisk eller ett skrivbord, mellan 
två mötande personer. Enheten är formgiven för att inte ta upp mycket plats och är 
endast 15 mm tunn. För att tala med hörapparatsbäraren, använd antingen den inbyggda 
mikrofonen eller få en ännu bättre funktion med hjälp av en headset- eller myggmikrofon 
som kopplas in i 3,5 mm-ingången. Med en rundupptagande mikrofon placerad mitt på 
bordet, kan SmartLoop användas även i möten med flera deltagare.

SmartLoop kan användas som en traditionell överdiskslinga (CTC) genom att monteras 
på medföljande fot. SmartLoop kommer då i stående position och blir lätt att upptäcka, 
samtidigt som den fungerar som informationsskylt för hörslingan. 

Det går även att montera SmartLoop på undersidan av informationsdisken, receptionen 
eller skrivbordet. Installationen är enklare än för en traditionell överdiskslinga, eftersom 
SmartLoops hörslingekabel och slingförstärkare är inbyggda i en och samma enhet. Fäst 
enheten med medföljade kardborreband och anslut en mikrofon, t ex Univox AVLM5 
väggmikrofon, Univox M-2 svanhalsmikrofon eller AKG CBL 410 konferensmikrofon. 
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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

Univox® SmartLoop

Strömförsörjning  Inbyggt litium-polymerbatteri
 Externt nätaggregat ingår
 Energiförbrukning  36mA@12V 
Batteritid Användning  Upp till 14 tim
 Laddningstid  3 tim

Ingångar Inbyggd mikrofon   Maxeffekt vid 70dBSPL@1m
 Extern mikrofon/linje  3.5mm-ingång
 Phantomspänning   12V
 Mik/Linje-känslighet   5mV-1.5Vrms, -45dBu
 Max ingångsnivå   1.5Vrms (+5.7dBu)
Utgångar 3,5mm-hörlursutgång
Uteffekt hörslinga Fältstyrka (125ms rms) max 400mA/m@1m avstånd
Distorsion  <1%
Dubbelverkande AGC  Dynamiskt område   > 50-70dB (+1.5dB) 
 Insvängningstid: 2-500ms   Utsvängningstid: 0.5-20dB/s
LED-indikationer  Ström På/Av
 Batteriladdning
Mått (B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm
Vikt 500g

Monteringsalternativ Aluminiumfot
 Kardborrefäste
Art nr 202090

Tillbehör
Art nr Beskrivning
241602 M-2 Svanhalsmikrofon, för bord, 3,5mm
242420 AVLM5 Mikrofon, för väggmontage, 3,5mm
241280 CBL 410 PCC Konferensmikrofon, 3,5 mm 

Univox AVLM5 Univox M-2 AKG CBL 410 PCC

1. INTERN MIKROFON

4. VOLYMKONTROLL

8. ANSLUTNING NÄTAGGREGAT

7. STATUS BATTERI (röd/grön)
6. STRÖMBRYTARE AV/PÅ
5. STRÖMINDIKATOR (blå)

3. HÖRLURSUTGÅNG (3.5mm)

2. EXTERN MIC/LINE-INGÅNG (3,5mm)


