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Aparatul auditiv reîncărcabil cu receptor în ureche
O întreagă zi cu aparatul alimentat

Cu o baterie reîncărcabilă integrată şi un sistem de încărcare fără contact, Philips HearLink oferă comoditatea

modernă a posibilităţii de reîncărcare. Ai parte de o zi întreagă cu aparatul alimentat, inclusiv transmisie de la

dispozitive inteligente şi un timp scurt de reîncărcare.

Tehnologie SoundMap

Control al zgomotului SoundMap

Amplificare SoundMap

Anularea feedbackului SoundMap

Tehnologie SoundTie

Made for iPhone®, iPad®, iPod®

Accesorii wireless

Tehnologie wireless de 2,4 GHz
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Repere Specificaţii

Made for iPhone®, iPad®, iPod®

Philips HearLink sunt aparate auditive Made

for iPhone®, iPad®, iPod touch®. Acestea

transmit sunete de pe aceste dispozitive direct

în aparatele auditive Philips HearLink.

Amplificare SoundMap

O schemă de compresie avansată cu estimare

încorporată a zgomotului îmbunătăţeşte

claritatea şi inteligibilitatea tuturor sunetelor pe

care le-ai pierdut, inclusiv vorbirea.

Anularea feedbackului SoundMap

O funcţie inovatoare de anulare a

feedbackului, suficient de rapidă pentru a

detecta şi contracara apariţia timpurie a

feedbackului acustic.

Control al zgomotului SoundMap

O estimare unică a zgomotului cu două

microfoane separă cu precizie zgomotul de

vorbire. În timp ce zgomotul de fundal este

redus, poţi înţelege mai uşor vorbirea în medii

zgomotoase.

Accesorii wireless

Tehnologia SoundTie te conectează cu familia

şi prietenii aflaţi la distanţă şi cu muzica şi

divertismentul preferate. Conectează-ţi

apelurile de la smartphone-ul Android™ prin

Philips AudioClip. Sau transmite sunet de la

sisteme audio şi televizoare superioare prin

adaptorul Philips TV. Şi foloseşte telecomanda

Philips sau aplicaţia Philips HearLink pentru a

modifica discret volumul aparatului auditiv şi

programul.

Tehnologie wireless de 2,4 GHz

Tehnologia Bluetooth® Low Energy de 2,4 GHz

permite conectarea wireless directă la

dispozitive cu conectivitate modernă.

Descrierea produsului

Buton dublu cu apăsare: Modificarea

volumului şi schimbarea programului,

dezactivarea sunetului, mod avion

Telecoil: Disponibil

Difuzoare miniFit: 4 opţiuni cu diverse

elementele auriculare

Strat de acoperire: Hidrofob

Clasificare IP: IP68

Bluetooth®: BLE de 2,4 GHz

NFMI: Disponibil

Posibilitate de reîncărcare

Ore de funcţionare: Până la 24,7 ore (în

funcţie de utilizare)

Durată de încărcare: 3 ore pentru încărcare

completă

Tip baterie: Litiu-ion

* Apple, sigla Apple, iPhone, iPad şi iPod touch sunt mărci

comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte

ţări.
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