
Maxi Pro  
Trådlöst hörhjälpmedel
BE2021

Egenskaper

Samtalsförstärkning 
Hör vad som sägs runt matbordet 
utan ansträngning

Telefonförstärkning 
Prata i mobilen utan att någon 
behöver upprepa sig

TV-lyssning
Titta på ditt favoritprogram
utan att störa andra

Enkel att använda 
Robust och ergonomisk design med 
greppvänligt material

Upptäck glädjen i 
att höra bättre
Maxi Pro hjälper dig att delta obehindrat i umgänget 
med dina nära och kära. Den lyfter fram orden så att 
du hör dem klart och tydligt. Det betyder att du inte 
behöver anstränga dig så mycket för att höra.

Men Maxi Pro kan mycket mer än så. Anslut den till din TV 
och lyssna på precis den volym du önskar, eller använd 
den för att förstärka ljudet i din mobiltelefon. Med Maxi 
Pro behöver du inte oroa dig för att missa något.

Maxi Pro är gjord i ett greppvänligt material och ligger 
säkert i handen eller på bordet. Den har stora knappar 
med tydliga symboler och är ett bra alternativ för dig 
som darrar lite på handen eller upplever att du ser 
sämre ibland.



Mått och vikt
Höjd: 140 mm
Bredd: 45 mm

Teknisk information
Knappar och reglage
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Frekvens och räckvidd
 Bluetooth-frekvens: 2402 – 2480 MHz
 Räckvidd: Upp till 25 m, fri sikt. 
 Teknik: Qualcomm® aptX™ Low Latency

Ström och batteri
 Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
 Användningstid: Upp till 70 tim
 Strömförbrukning: 18 mA

I paketet
 BE2021 Maxi Pro

 BE9122 Hörlurar*

 Laddningssladd

 Nätadapter

 Kontakt

 Bruksanvisning

Egenskaper
 Digitalt ljud 

Klart och naturligt tal med minimal fördröjning 
och ingen distorsion.

 Qualcomm® aptX™ LL 
Ansluts till mobiltelefonen och TV:n via  
Maxi Pro TV-sändare.

 Enkel att använda 
Ergonomisk design med stora taktila knappar, 
mjukt greppvänligt material och kraftiga LED 
indikatorer. Idealisk för personer med nedsatt 
känsel eller syn.

 Hörapparatvänlig 
Fungerar med alla hörapparater med telespole.
(Kräver tillbehör, halsslinga BE9159)

Omgivning
 Arbetstemperatur: 0° – 35 ° C
 Relativ luftfuktighet: 15% – 90%  

(ej kondenserande)

Tillbehör
 BE9122 Hörlurar (stereo), svarta
 BE9124 Öronsnäckor (stereo), svarta
 BE9233 Hörlurar med mikrofon, svart
 BE9229 Öronsnäckor med mikrofon, svarta
 BE9125 Stetoclips, svarta
 BE9159 Halsslinga med 90 cm kabel, svart
 BE9161 Halsslinga med 15 cm kabel, svart
 BE9228 Fiberoptisk kabel, vit 
 BE9123 Mini-stereo-till-RCA kabelsats, vit 
 BE9254 Enkel DC-till-USB laddningssladd, vit
 BE9148 Dubbel DC-till-USB laddningssladd, svart
 BE9273 Universal nätadapter, vit
 BE9262 Universal nätadapter, svart

Anslutningar
 Hörlursuttag: 3.5 mm mini-stereo
 Laddningsuttag: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

Utsignal
 Utnivå med BE9124 Öronsnäckor 

135dB  @ 1kHz (SPL90)  
136dB (HF Ave. SPL90) 
Förstärkning vid full volym: 49dB @ 1kHz 
Referensförstärkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)

 Utnivå med BE9122 Hörlurar 
122dB @ 1kHz (SPL90) 
127dB (HF Ave. SPL90) 
Förstärkning vid full volym: 36dB @ 1kHz 
Referensförstärkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)

 Utnivå med BE9125 Stetoclips 
136dB @ 1kHz (SPL90) 
133dB (HF Ave. SPL90) 
Förstärkning vid full volym: 43dB @ 1kHz 
Referensförstärkning: 43dB @ 1kHz (SPL70)

 Mikrofon SNR 
53dB @ 1kHz 1% THD

 Distorsion 
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD  
(Mic elektrisk)

 Bluetooth SNR 
85dB @1kHz 1%THD (BT med TV-sändare)

 Frekvensgång 
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)

 Uteffekt 
Max 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

Hörlurar
*Utseende och funktion hos

medföljande lyssningstillbehör
kan variera

Djup: 27 mm
Vikt: 127 g
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Regulatoriska krav
 Maxi Pro uppfyller följande regulatoriska krav:

R-NZ

FCC ID: 2APAKBE2021 IC: 6693A-BE2021 R  204-720513

Skötsel och rengöring
 För att rengöra produkten, koppla ur nätsladden 

och alla kablar. Använd sedan en mjuk, luddfri 
trasa. Undvik att få fukt i öppningar.

 Använd inte rengöringsmedel, aerosolsprayer, 
lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Laddningsuttag


