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Det laddningsbara hörhjälpmedlet med mottagare i örat

Batteri som varar hela dagen

Med ett inbyggt laddningsbart batteri och ett kontaktfritt laddningssystem erbjuder Philips HearLink modern

och smidig laddning. Få ett batteri som varar hela dagen, inklusive streaming från smarta enheter och en kort

laddningstid.
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Gjord för iPhone®, iPad®, iPod®
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2,4 GHz trådlös teknik
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Funktioner Specifikationer

Gjord för iPhone®, iPad®, iPod®

Philips HearLink är gjord för iPhone®-,

iPad®-, iPod touch®-hörapparater. De

streamar ljud från de här enheterna direkt till

Philips HearLink-hörapparaten.

SoundMap-förstärkning

Ett avancerat kompressionsschema med

inbyggd bullerberäkning förbättrar skärpan

och hörbarheten för alla ljud du har gått

miste om, inklusive tal.

SoundMap-feedbackdämpare

En banbrytande feedbackdämpare som är

tillräckligt snabb för att upptäcka och

motverka den tidiga uppbyggnaden av

akustisk feedback.

SoundMap-bullerkontroll

En unik bullerberäknare med dubbla

mikrofoner separerar noggrant ljud från tal.

När bakgrundsljudet minskar kan du förstå tal

enklare i bullriga miljöer.

Trådlösa tillbehör

Med SoundTie-tekniken kan du kontakta

familj och vänner som befinner sig långt borta

och ansluta till din favoritmusik och

favoritunderhållning. Anslut dina samtal från

din Android™-smartphone via Philips

AudioClip. Eller streama ljud från överlägsna

ljudsystem och TV-apparater via Philips TV-

adapter. Och använd Philips fjärrkontroll eller

Philips HearLink-appen för att diskret ändra

hörapparatens volym och program.

2,4 GHz trådlös teknik

2,4 GHz Bluetooth® Low Energy möjliggör

direkt trådlös anslutning till moderna

anslutningsenheter.

Produktbeskrivning

Dubbeltryckningsknapp: Volym- och

programändring, tysta, flygläge

Telecoil: Tillgänglig

miniFit-högtalare: 4 alternativ med olika

öronsnäckor

Beläggning: Vattenavvisande

IP-klass: IP68

Bluetooth®
: 2,4 GHz BLE

NFMI: Tillgänglig

Laddningsbarhet

Användningstimmar: Upp till 24,7 timmar

(beroende på användning)

Laddningstid: 3 timmar till fulladdad

Batterityp: Litiumjon

* Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är

varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i

USA och i andra länder.
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