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Het oplaadbare gehoorapparaat met ontvanger in het oor
Een volledige dag aan vermogen
Philips HearLink biedt het moderne gemak van een geïntegreerde oplaadbare batterij en een contactvrij
oplaadsysteem. Geniet van een hele dag aan vermogen, inclusief streaming vanaf slimme apparaten en een
korte oplaadtijd.
SoundMap-technologie
SoundMap-geluidsbeheersing
SoundMap-versterking
SoundMap-feedbackannulering
SoundTie-technologie
Gemaakt voor iPhone®, iPad® en iPod®
Draadloze accessoires
Draadloze technologie 2,4 GHz
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Gemaakt voor iPhone®, iPad® en iPod®

Philips HeartLink is gemaakt voor
gehoorapparaten voor

iPhone®,

iPad®

en iPod

touch®. Ze streamen geluiden van deze
apparaten rechtstreeks naar uw Philips
HearLink-gehoorapparaten.

SoundMap-geluidsbeheersing

Een unieke schatting van de ruis door dubbele
microfoons scheidt ruis nauwkeurig van spraak.
Het achtergrondgeluid wordt verminderd, zodat
u spraak gemakkelijker kunt verstaan in een
rumoerige omgeving.
Draadloze accessoires

SoundMap-versterking

Een geavanceerd compressieschema met een
ingebouwde geluidsinschatting verbetert de
helderheid en hoorbaarheid van alle geluiden
die u eerder moest missen, inclusief spraak.
SoundMap-feedbackannulering

Productbeschrijving
Dubbele drukknop: Volume en programma
wijzigen, dempen, vliegtuigmodus
Luisterspoel: Beschikbaar
miniFit-luidsprekers: 4 opties met
verschillende oorstukken
Coating: Hydrofoob
IP-waarde: IP68
Bluetooth®: 2,4 GHz BLE
NFMI: Beschikbaar
Oplaadbaarheid
Gebruikstijd: Maximaal 24,7 uur (afhankelijk
van gebruik)
Oplaadtijd: 3 uur om volledig op te laden
Batterijtype: Lithium-ion

SoundTie-technologie verbindt u met uw
vrienden en familie die ver weg zijn en met uw
favoriete muziek en entertainment. Verbind uw
gesprekken met uw Android™-smartphone via
de Philips AudioClip. Of stream geluid van
superieure geluidssystemen en TV's via de
Philips TV-adapter. En gebruik de Philipsafstandsbediening of de Philips HearLink-app
om het volume en het programma van het
gehoorapparaat discreet te wijzigen.
Draadloze technologie 2,4 GHz

Een baanbrekende feedbackannulering die
snel genoeg is om de vroege ophoping van
akoestische feedback te detecteren en tegen te
gaan.
Bluetooth® Low Energy van 2,4 GHz maakt
rechtstreekse draadloze verbinding met
moderne connectiviteitsapparaten mogelijk.
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