
PRODUKTINFORMATION
OTICON CONNECTLINE TV-ADAPTER

Ett helt integrerat system
Med ConnectLine är användaren som är 
i centrum med full kontroll över kommu-
nikationen. Funktioner som AutoPriority, 
AutoConnect och SelectMe gör det möj-
ligt att t.ex. höra när det ringer och svara 
i telefon samtidigt som du tittar på TV.

Lätt att använda
ConnectLine har utvecklats för att vara 
så intuitiv och användarvänlig som 
möjligt.

Stöd för flera enheter och ljudkällor
För användare som behöver tillgång 
till flera ljudkällor, t.ex. om man har två 
TV-apparater, möjliggör funktionen Se-
lectMe™ ett enkelt byte mellan de båda 
TV-apparaterna.

Dolby Digital® och digital stereo
ConnectLine TV 2.0 stöder digitalt ljud 
följande format: digital stereo (PCM) och 
Dolby Digital®. Detta ger bättre möjlig-
heter för användaren att ta del av ljud 
från hemmabiosystem och TV-apparater.

Ljudutgång från TV- och ljudsystem
Vi rekommenderar att du kontrollerar att 
användarens utrustning stöder önskad 
ljudutgång. Vid vissa installationer krävs 
anpassning av inställningarna i TV:ns 
ljudkonfiguration.

Mer information
Besök www.oticon.se/connectline 
för mer information om ConnectLine-
systemet.

ConnectLine TV 2.0 gör det möjligt för användare av Oticons 
hörapparater att höra ljudet från en TV eller annan ljudkälla, till önskad 
volymstyrka, vid användning av Streamer Pro 1.1 eller Streamer 1.4. 
ConnectLine TV 2.0 stöder en rad olika anslutningar, däribland digital 
stereo och Dolby Digital®, via TOSLINK (optisk).

Referenser
1. "Användartest av Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" sammanställd av DialogDesign
("http://www.DialogDesign.dk" www.DialogDesign.dk), 15 juni 2011, 14 oktober 2011 och 7 december 2011.

Dolby och double-D-symbolen är registrerade trademarks av Dolby Laboratories.
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Medföljer
 � Bruksanvisning
 � Strömförsörjning
 � TV-adapter - svart
 � SCART-adapter (RCA till SCART)
 � Miniteleadapter (RCA till minitele)
 � RCA-sladd
 � TOSLINK-sladd (optisk)

Teknisk data

Mått 124 x 80 x 21 mm; vikt 100 g.

ConnectLine-systemets funktioner Automatisk ihopkoppling: TV-adaptern kopplas automatiskt ihop med Streamer i ihopkopplingsläget.
AutoConnect: TV-ljudet återupptas automatiskt efter ett telefonsamtal.
AutoPriority: Inkommande telefonsamtal prioriteras före TV-ljud.
SelectMe: växlar mellan två eller flera TV-adaptrar.

Kompatibilitet ConnectLine TV 2.0 fungerar med samtliga versioner av Streamer.
 För bästa prestanda rekommenderas den senaste programvaran. Streamer kan uppgraderas med 
ConnectLine-verktyget i Genie.
Obs! Funktionen SelectMe för TV fungerar endast med Streamer Pro 1.1 eller senare versioner.

Anslutningar/format Minitele (vid användning av medföljande sladd och adapter)
SCART (vid användning av medföljande adapter och RCA-sladd)
RCA
TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®

Utgång TOSLINK (buffrad utgång för TOSLINK-ingång)

Räckvidd Upp till 30 meter med Streamer Pro

Ljudingångar (format) Stereo (analog)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby digital® (TOSLINK)

Ljudfördröjning (TV-adapteringång till 
HA-högtalare/mottagare)

Analog: 37 ms
Digital: 39 ms
Dolby Digital®: 59 ms

Ljudingångskänslighet 6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ

Bandbredd 7,4 KHz/mono från TV-ingång till hörapparat

Dynamisk självjustering AGC (analoga ingångar) (ljudingångsapproximering till 0 dB 5 sek.)

Status indikeringar Ström- och statusindikator på framsidan.

Monteringsalternativ Kan placeras på ett bord eller hängas upp på väggen.

Färger Svart

Frekvens Licensfri 2,4 GHz (ISM-band)

Emissioner Max. 37 dBμV/m vid 3 meter i överensstämmelse med alla relevanta standarder.

Driftstemperatur 10 - 45°C

Förvaringstemperatur -20 - 70°C

Driftsluftfuktighet < 85 % relativ luftfuktighet.

Strömförbrukning Inaktiv, ej ansluten till Streamer: 0.3 W
Ansluten till Streamer, utan streamat ljud: 0.3 W
Ansluten till Streamer, med streamat ljud: 1.0 W

PRODUKTÖVERSIKT:

Strömindikator TV-indikator

SelectMe      Elanslutning      RCA V+H TOSLINK in och ut


