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Įkraunamas į ausį įdedamas klausos aparatas
Galios užteks visą dieną

„Philips HearLink“ su integruota įkraunama baterija ir bekontakčio įkrovimo sistema pasižymi šiuolaikiniu

įkraunamumo patogumu. Mėgaukitės galia visą dieną, įskaitant transliavimą iš išmaniųjų prietaisų ir trumpus

įkrovimo laikotarpius.

„SoundMap“ technologija

„SoundMap“ triukšmo valdymas

„SoundMap“ sustiprinimas

„SoundMap“ grįžtamojo ryšio panaikinimo funkcija

„SoundTie“ technologija

Skirta „iPhone®“, „iPad®“, „iPod®“

Belaidžiai priedai

2,4 GHz belaidė technologija
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Ypatybės

Skirta „iPhone®“, „iPad®“, „iPod®“

„Philips HearLink“ skirta „iPhone®“, „iPad®“,

„iPod touch®“ klausos aparatams. Jie

transliuoja garsus iš šių prietaisų tiesiai į

„Philips HearLink“ klausos aparatus.

„SoundMap“ sustiprinimas

Pažangi suspaudimo schema su įdiegta

triukšmo įvertinimo funkcija padidina visų

negirdimų garsų, įskaitant kalbą, aiškumą ir

girdimumą.

„SoundMap“ grįžtamojo ryšio panaikinimo

funkcija

Novatoriška grįžtamojo ryšio panaikinimo

funkcija veikia pakankamai greitai, kad aptiktų

ankstyvąjį akustinį grįžtamąjį ryšį ir jį

neutralizuotų.

„SoundMap“ triukšmo valdymas

Naudojant unikalų dvigubo mikrofono triukšmo

įvertinimą tiksliai atskiriamas triukšmas nuo

kalbos. Sumažinant foninį triukšmą,

triukšmingoje aplinkoje lengviau suprasti

kalbą.

Belaidžiai priedai

„SoundTie“ technologija padeda jums

bendrauti su toliau esančiais jūsų draugais bei

šeimos nariais ir mėgautis muzika bei

pramogomis. Susiekite skambučius iš savo

„Android™“ su išmaniuoju telefonu naudodami

„Philips AudioClip“. Arba transliuokite garsą iš

aukščiausios kokybės garso sistemų ir

televizorių per „Philips“ televizoriaus adapterį.

Jei norite nepastebimai pakeisti klausos

aparato garsumą ir programą, naudokite

„Philips“ nuotolinio valdymo pultą arba

„Philips HearLink“ programą.

2,4 GHz belaidė technologija

Su 2,4 GHz „Bluetooth® Low Energy“ funkcija

galima tiesiogiai belaidžiu būdu prisijungti prie

modernaus ryšio prietaisų.
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Specifikacijos

Produkto aprašas

Dvigubas mygtukas: Garsumo ir programos

pakeitimas, nutildymas, skrydžio režimas

Teleritė: Pasiekiama

„miniFit“ garsiakalbiai: 4 parinktys su

įvairiomis ausinėmis

Danga: Hidrofobinis

IP klasė: IP68

„Bluetooth®“: 2,4 GHz BLE

NFMI: Pasiekiama

Pakartotinai įkraunama

Veikimo valandos: Iki 24,7 val. (priklauso nuo

naudojimo)

Įkrovimo laikas: 3 val., kad būtų iki galo įkrauta

Baterijos tipas: Ličio jonų

* „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“ ir „iPod

touch“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir

kitose šalyse.
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