Produktblad
EH-101 Personal Listener
EH-101 är ett enkelt hörhjälpmedel för dig med lätt hörselnedsättning. Den
inbyggda mikrofonen med hög känslighet förbättrar dina möjligheter att uppfatta
vad som sägs. Ton- och volymkontroll samt ytskikt som dämpar vid beröring
bidrar till en behaglig lyssningsupplevelse.
Grundmodellen levereras med hörlurar. Kompletterad med halsslinga kan
den också användas av hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-/MT-läge.
Samtalsförstärkaren har en inbyggd slingmottagare vilket innebär att du kan
använda den för att lyssna på ljudet i kyrkan, på bion/teatern och i andra lokaler
som har en teleslinga installerad. Du kan också använda den för att lyssna på
musik från CD-spelare, MP3-spelare eller annan ljudkälla.EH-101 drivs med
2 st 1,5 V AA/LR6 alkaliska batterier.
ED230850 EH-101 Personal Listener 1070 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
WAP-7D Mobil röstförstärkare
WAP-7D systemet presenterar en ny klass av högkvalitativ mobil
röstförstärkning.
Den senaste tekniken med uppladdningsbara batterier, digital förstärkare och
ett perfekt utförande av hög kvalitet. WAP-7D är även lämplig som en
miniatyrlösning för bakgrundsmusik tack vare en extra linjeingång.
Bärbar digital röstförstärkare,
Inklusive 1 Elektret headband microphone, 1 mini Elektret mikrofon, 1
digital aktiv högtalare, 1 förlängningskabel till mikrofon, 1 anslutningskabel, 1
plug-in laddare, 2 clips, 1 bälte, 1 nackrem och 1 transportväska.
Jämfört med sin ultra-kompakta storlek, ger den en hög ljudkvalitet för tal och
en mycket hög stabilitet
Speciellt lämplig för allmänna mobila talapplikationer, t.ex. på föreläsningar och
kurser, visningar, försäljnings-evenemang etc.Lämplig för allmän användning
Kraftfull 7W digital förstärkare
Ytterligare line input (3.5mm jack) för externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare
och bärbara datorer
Inbyggda lithium-ion Rech. batterier (2 x 3.6V DC current / 2200 mAh),
uppladdning av uppladdningsbara batterier via medföljande plug-in laddare
Mycket lång drifttid på upp till 30 timmar med fulladdade batterier.
Frekvensomfång 20-20,000 Hz
Uteffekt 7WMAX/5WRMS
THD 0,3%
Max. SPL 83dB
Strömförsörjning 2 x 3.6V lithium-ion Rech. batteri
12V DC current / 700mA via
suppl. plug-in PSU
Mått 85x130x26mm
Vikt 280g
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MO172830 WAP-7D Mobil röstförstärkare 2307.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 7 dagar
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