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T-TALK - TEXTA DIN OMGIVNING

T-TALK ger förbättrade möjligheter att höra genom att 
samtal också textas. Med kompatibla hjälpmedel blir det 
lättare att uppfatta, förstå och minnas det som sägs vid 
exempelvis möten, telefonsamtal och videokonferens. 

T-TALK fungerar som en virtuell hjälp och ger ökad trygghet 
i att höra i olika situationer. Det innebär helt enkelt fler möj-
ligheter att hänga med i samtal oavsett grad av hörselned-
sättning. Spara texten i din favoritapp så kan du gå tillbaka 
till vad som har sagts.

En-till-en-kommunikation
Få dina samtal textade och minska risken 
för missförstånd. 

Föreläsning
Använd befintlig eller personlig hörselteknik 
för att höra och texta föreläsaren. Spara ner 
texten om det är viktigt för dig att kunna 
återkomma till vad som sagts. 

Möten och konferens
T-TALK kan texta tal från hörselslingan eller 
trådlösa mikrofoner som Phonak Roger.

Telefonsamtal
Anslut din Phonak Roger Select/Roger Pen via 
Bluetooth till din mobiltelefon och få samtalet 
textat i din läsplatta.

Videosamtal
Öka dina chanser att höra och bidra till mötet. 
Anslut till dator för både ljud och text i video-
samtal. Stöd för anslutningar till olika typer av 
videokonferenslösningar. 

*Licensnyckel erhålles av Transistor

Skanna koden för mer 
utförlig information om
inkopplingsmöjligheter 

Ladda ner T-TALK 
som en app* eller beställ
ett komplett system med 

färdigkonfigurerad 
läsplatta.



Mikrofoner 
som förbättrar

den automatiska
textningen.

Ge dina 
kollegor färg med

tryckknappar.

Operativsystem: 

Kompatibel hårdvara: 

Datamängd vid textning:
  
Ordbok för textning:

Textflöde:      

Textstyrning:

Textfilter:

Möjlighet att spara text:

Textningsspråk:
   
Anslutning till mikrofoner:

Anslutning till hörslinga:

Anslutning till telefon/videokonferens:      

iOS 10 och högre

iPad, iPhone och iPod Touch

Upp till 120 Megabyte per textad timme

Möjlighet att lägga till egna ord och fraser

Löpande text eller tryck och texta

Via kontroll i användargränssnitt eller via Flic blåtandsknapp

Kvalitetsfilter för textning

Ja

Svenska, Engelska, Danska, Norska, Finska, Polska, Tyska, Rumänska, Holländska

Ja, via blåtand eller AdapterG (Phonak Roger mikrofoner)

Ja, via adapter R1
 
Ja, via tillbehör

Teknisk Data

UNIKA FUNKTIONER OCH KOMPATIBEL MED HÖRTEKNIK

Med T-TALK går det att få flödande text i realtid eller att en eller några meningar i taget textas när 
någon pratar. Tack vare ett kvalitetsfilter får användaren feedback på om texten stämmer överens 
med det som sagts. 

T-TALK kan användas tillsammans med viss annan hörteknik, till exempel konferensmikrofoner för 
möten. T-TALK laddas ner i en befintlig iOS-enhet eller beställs i en konfigurerad läsplatta som är klar 
att användas.
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Du hittar alla våra lösningar för individer på earstore.se
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