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Na akumulator Odbiornik Douszny Aparat słuchowy
Wytrzyma cały dzień

Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi i bezkontaktowemu systemowi ładowania Philips HearLink zapewnia

nowoczesną wygodę ładowania. Po naładowaniu działa przez cały dzień. Umożliwia przesyłanie strumieniowe

z inteligentnych urządzeń. Zapewnia krótki czas ładowania.

Technologia SoundMap

Technologia kontroli szumu SoundMap

Technologia wzmacniania dźwięku SoundMap

Technologia eliminacji sprzężenia akustycznego SoundMap

Technologia SoundTie

Dla urządzeń iPhone®, iPad® i iPod®

Akcesoria bezprzewodowe

Technologia łączności bezprzewodowej 2,4 GHz
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Zalety

Dla urządzeń iPhone®, iPad® i iPod®

Aparaty słuchowe Philips HearLink zostały

stworzone do użytku z urządzeniami iPhone®,

iPad® i iPod touch®. Dźwięk z tych urządzeń

jest przesyłany strumieniowo bezpośrednio do

aparatów słuchowych Philips HearLink.

Technologia wzmacniania dźwięku SoundMap

Zaawansowany schemat kompresji z

wbudowaną funkcją szacowania poziomu

szumów poprawia wyrazistość i słyszalność

wszystkich dźwięków, które dotąd nie były

dobrze słyszalne – w tym mowy.

Technologia eliminacji sprzężenia

akustycznego SoundMap

Przełomowa technologia eliminacji sprzężenia

akustycznego, która działa na tyle szybko, że

na wczesnym etapie wykrywa sprzężenie

akustyczne i przeciwdziała jego narastaniu.

Technologia kontroli szumu SoundMap

Unikalna funkcja szacowania poziomu szumów

w podwójnym mikrofonie precyzyjnie oddziela

szum od mowy. Po zredukowaniu szumów tła

łatwiej zrozumieć mowę – nawet w

hałaśliwym otoczeniu.

Akcesoria bezprzewodowe

Technologia SoundTie umożliwia kontakt z

przyjaciółmi i rodziną z odległych miejsc oraz

dostęp do ulubionej muzyki i rozrywki. Funkcja

Philips AudioClip zapewnia obsługę połączeń

nawiązywanych ze smartfonu z systemem

Android™. Pozwala także przesyłać dźwięk z

systemów audio i telewizorów za pomocą

adaptera telewizyjnego Philips. Możesz też

skorzystać z pilota zdalnego sterowania Philips

lub aplikacji Philips HearLink, aby dyskretnie

zmienić głośność i program aparatu

słuchowego.

Technologia łączności bezprzewodowej

2,4 GHz

Technologia Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz

umożliwia bezpośrednie połączenie

bezprzewodowe z nowoczesnymi urządzeniami

komunikacyjnymi.
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Dane techniczne

Opis produktu

Przycisk dwukrotnego naciśnięcia: Zmiana

głośności i programu, wyciszenie, tryb

samolotowy

Cewka telefoniczna: Dostępne

Głośniki miniFit: 4 rodzaje elementów

dousznych

Powłoka: Hydrofobowa

Stopień ochrony IP: IP68

Bluetooth®: 2,4 GHz BLE

NFMI: Dostępne

Możliwość ładowania

Liczba godzin działania: Do 24,7 godz. (w

zależności od sposobu użytkowania)

Czas ładowania: Pełne naładowanie trwa 3

godziny

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

* Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iPod touch są znakami

towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w

Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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