
iLoop+ är en halsslinga med inbyggd mikrofon och förstärkare för hörapparat-
bärare och kan användas med ljudkällor med 3,5 mm headsetuttag.

Tack vare att halsslingan är delbar, lossnar den vid ryck (säkerhet för att undvika 
strypning). 

iLoop är enkel och smidig att använda: Trä halsslingan över huvudet och anslut 
den till din telefon, MP3-spelare eller annan ljudkälla. Ställ hörapparaten i T- eller 
MT-läge och slå på halsslingan. 

Telefonsamtalen kopplas upp via halsslingan och ljudet förs trådlöst över direkt 
via telespole till hörapparaten. När det ringer hörs en ton på slingan, om iLoop+ 
är i On-läge, och samtalet blir automatiskt uppkopplat. Mikrofonen tar upp 
ljudet av din röst och du kan prata handsfree. Den inbyggda förstärkaren har 
volymkontroll för justering av ljudet i halsslingan. 

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upp till flera veckors användningstid 
tack vare att den går ner i batterisparläge vid inaktivitet.

Den medföljande 3,5 mm adaptern är för anpassning till mobiltelefoner där du 
eller den du pratar med upplever störningar eller eko.

iLoop+
Halsslinga för telefon, mobil, dator och MP3

Egenskaper 

• Aktiv, delbar halsslinga

• Används med hörapparat i T- eller  
MT-läge. 

• Kan anslutas till ljudkälla med 3,5 mm 
headsetuttag .

• Inbyggd mikrofon

• Ringsignal på slingan vid inkommande 
samtal

• Volymkontroll

• Bra signal-/störförhållande

• Aktiv reducering av 
bakgrundsstörningar

• Uppladdningsbara batterier, USB-kabel 
för laddning medföljer

• Varningslampa för låg batterinivå

• Stängs av automatiskt om ingen 
signalkälla är aktiv

• Standby upp till  2 veckor

• Användningstid upp till 5 timmar

• Grön lampa indikerar att halsslingan är 
aktiv

• Röd lampa indikerar att halsslingans 
batterier behöver laddas

• Blå lampa indikerar att laddning pågår

Hearing excellence since 1965

Störningsfritt ljud från telefon, dator, mobil eller 
annan ljudkälla.
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För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas 
ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@
edin.se. Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

ilo
op

-p
lu

s-
br

-s
e 

  1
70

22
1 

   
 C

op
yr

ig
ht

 ©
  B

o 
E

di
n 

A
B

Halsslinga

Art nr Beskrivning

279005 iLoop+ halsslinga 

 Storlek:   35 x 70 x 22 mm (BxHxD)

 Färg:  Antracite

 Vikt inkl batterier:    40 g

 Längd kabel:  1,15m

 USB laddningskabel: 1 m

 Kontakt:  3,5 mm hane stereo

 Teknisk information

 Batteritid:  upp till 5 timmar

 Standbytid:  upp till 2 veckor

 Batterier:  2 st AAA 1,2/1000mAh Ni-MH

Tillbehör

279995 USB laddare till iLoop+ (utan kabel)


