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A tölthető hallójárati készülék
Egész napos teljesítmény
A beépített akkumulátorral és az érintésmentes töltőrendszerrel a Philips HearLink az újratöltés modern
kényelmét nyújtja. Élvezze az egész napos teljesítményt, többek között az intelligens eszközökről történő
adatátvitelt és a rövid feltöltési időt.
SoundMap technológia
SoundMap zajkezelés
SoundMap erősítés
SoundMap visszacsatolás-kioltó
SoundTie technológia
iPhone®, iPad®, iPod® készülékekhez
Vezeték nélküli tartozékok
2,4 GHz-es, vezeték nélküli technológia
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Fénypontok
iPhone®, iPad®, iPod® készülékekhez

SoundMap visszacsatolás-kioltó

Vezeték nélküli tartozékok

A Philips HearLink iPhone®, iPad®, iPod

Úttörő visszacsatolás-kioltó, amely elég gyors
ahhoz, hogy észlelje az akusztikai
visszacsatolás korai keletkezését és tegyen
ellene.

A SoundTie technológia összeköti Önt a távol
lévő barátaival és családtagjaival, valamint a
kedvenc zeneszámaival és szórakoztató
tartalmaival. Csatlakoztassa az Android™
okostelefonjáról érkező hívásokat a Philips
AudioClip segítségével. Vagy vegye át a
hangot kiváló hangrendszerekből és TVkészülékekből a Philips TV Adapteren
keresztül. És használja a Philips Remote
Control vagy Philips HearLink alkalmazást a
hallókészülék hangerejének és programjának
diszkrét módosításához.

touch® hallókészülékekhez készült. Az ezekből
a készülékekből érkező hangokat közvetlenül a
Philips HearLink hallókészülékekbe vezetik.
SoundMap erősítés

SoundMap zajkezelés

2,4 GHz-es, vezeték nélküli technológia
A fejlett tömörítési rendszer és a beépített
zajbecslés növeli az eddig nem tisztán hallott
minden hang, köztük a beszédhangok
tisztaságát és hallhatóságát.

Az egyedülálló ikermikrofonos zajbecslés
pontosan szétválasztja egymástól a zajt és a
beszédet. Miközben a háttérzajt csökkenti, a
beszéd könnyebben hallható a zajos
környezetekben.

A 2,4 GHz-es Bluetooth® Low Energy lehetővé
teszi a közvetlen, vezeték nélküli csatlakozást a
modern csatlakoztatható eszközökhöz.
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Műszaki adatok
Termékleírás
Dupla nyomógomb: Hangerő és program
módosítása, némítás, repülő üzemmód
Telecoil: Elérhető
miniFit hangszóró: 4 opció különböző
fülhallgatókkal

Bevonat: Víztaszító
IP besorolás: IP68
Bluetooth®: 2,4 GHz BLE
NFMI: Elérhető
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Újratölthetőség
Működtetési órák száma: Akár 24,7 óra
(használattól függően)
Töltési idő: Teljes feltöltés 3 óra alatt
Elem típusa: Lítium-ion

* Az Apple, az Apple logó, az iPhone, iPad és iPod touch
az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei.

