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O aparelho auditivo recarregável com recetor no ouvido
Um dia inteiro de autonomia
Com uma bateria recarregável integrada e um sistema de carregamento sem contacto, o Philips HearLink
oferece a comodidade moderna dos carregamentos. Desfrute de um dia inteiro de autonomia, incluindo
transmissão de dispositivos inteligentes e um curto período de carregamento.
Tecnologia SoundMap
Controlo de ruído SoundMap
Ampliﬁcação SoundMap
Eliminador de feedback SoundMap
Tecnologia SoundTie
Concebido para iPhone®, iPad®, iPod®
Acessórios sem ﬁos
Tecnologia sem ﬁos de 2,4 Ghz
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Especiﬁcações
Controlo de ruído SoundMap

Concebido para iPhone®, iPad®, iPod®

Os Philips HearLink são aparelhos auditivos
iPhone®,

iPad®

touch®.

criados para
e iPod
sons são transmitidos a partir destes
dispositivos diretamente para os seus
aparelhos auditivos Philips HearLink.

Os

Uma estimativa única de ruído de microfone
duplo separa com precisão o ruído da voz. Com
a redução do ruído de fundo, pode escutar a
voz mais facilmente em ambientes ruidosos.
Acessórios sem ﬁos

Descrição do produto
Botão de pressão duplo: Alteração do volume
e do programa, corte de som, modo de voo
Telebobina: Disponível
Altifalantes miniFit: 4 opções com vários
auriculares
Revestimento: Hidrofóbico
Classiﬁcação IP: IP68
Bluetooth®: BLE de 2,4 GHz
NFMI: Disponível
Capacidade de recarregar
Horas de funcionamento: Até 24,7 horas
(dependendo da utilização)
Tempo de carga: Carga completa em 3 horas
Tipo de bateria: Iões de lítio

Ampliﬁcação SoundMap

Um esquema de compressão avançado com
uma estimativa de ruído incorporada melhora a
nitidez e a audibilidade de todos os sons que
tem estado a perder, incluindo as vozes.
Eliminador de feedback SoundMap

A tecnologia SoundTie liga-o aos seus amigos
e familiares em locais distantes, e à sua
música e entretenimento favoritos. Ligue as
suas chamadas a partir do seu smartphone
Android™ através do Philips AudioClip. Em
alternativa, transmita som proveniente de
sistemas de som e televisores de nível superior
através do adaptador para televisor Philips.
Além disso, utilize o telecomando
Philips ou a aplicação Philips HearLink para
alterar discretamente o volume e o programa
do aparelho auditivo.
Tecnologia sem ﬁos de 2,4 Ghz

Um inovador eliminador de feedback que é
suﬁcientemente rápido para detetar e
neutralizar a acumulação precoce de feedback
acústico.

O Bluetooth® de baixo consumo de 2,4 GHz
permite a ligação sem ﬁos direta a dispositivos
de conetividade modernos.
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