
CM-BT2
Bluetooth-halsslinga med  
inbyggd mikrofon 3,5 mm utgång

Egenskaper 

• Fungerar med med alla telefoner och plattor 
etc. som har Bluetooth

• Utgång för hörlurar eller slingkrok

• Okomplicerad konstruktion

• Aktiv taltid med slingkrok/headset c:a 13 tim

• Aktiv taltid med hörslingan c:a 3 tim

• Standbytid c:a 120 tim

• Räckvidd 5-10 m 

• Ställbar storlek på halsslingan

• Laddning via USB (ingår)

• Isärtagbar slinga

•  Volym- och tonkontroll på enheten

• Blåtandsversion 5.0

Hearing excellence since 1965

Med CM-BT2 kan du svara på samtal genom en enkel knapptryckning. Samtalet 
förs trådlöst över via CM-BT2 till din hörapparat och du kan lämna telefonen i 
fickan eller väskan. På enheten finns en inbyggd mikrofon som aktiveras när 
ett samtal startar. Den fungerar självklart med andra blåtandsenheter utöver 
telefoner som datorer och surfplattor. 

Du kan använda CM-BT2 som handsfree under telefonsamtal, lyssna på streamad 
musik eller radio genom att låta hörapparaten fungera som trådlösa hörlurar - 
eller få GPS-instruktioner rakt i hörapparaten. 

CM-BT2 är tvåkanalig och stödjer därmed koppling av två blåtandsenheter 
samtidigt, exempelvis en telefon och en blåtands-streamer. Den fungerar också 
för personer med kraftig hörselnedsättning och cochlea-implantat. 

Låt telefonen ligga kvar!



Humantechnik CM-BT2

Bo Edin AB
Leveransadress

Tel

För kompletterande uppgifter hänvisar vi till edin.se. Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och 
kan ändras utan föregående meddelande.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18 E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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Tekniska data

Storlek (LxBxH) 75x48x18 mm 
 Halsslinga max diameter c:a 75 cm

Vikt:  49 g

Användningstid: 3-4 h genom slingan, c:a 13 h genom slingkrok/hörlurar

Standby-tid: 120 h

Räckvidd: Inomhus ~5 m / Utomhus ~10 m

Frekvens: 2,4 ~2,4835 GHz ISM band

Anslutning: Point to point, 3,5 mm headsetutgång

Blåtandsversion: BT 5.0

Art nr Beskrivning
276050 CM-BT2, Bluetooth-halsslinga

Tillbehör
Art nr Beskrivning
279028 CL Hook 8, dubbel slingkrok med mikrofon och 3,5 mm plugg

279029 CL Hook 9, enkel slingkrok med mikrofon och 3,5 mm plugg

277030 Artone TVB Streamer, Bluetooth-streamer


