
TV Ears 5.0 Analog

Översikt 
Med 5.0 Analog reglerar man sin egen TV volym och andra i rummet reglerar 
sin TV volym med tevens � ärrkontroll utan att det påverkar volymen i lurarna. 
Alla  personer i rummet har möjlighet att titta på TV samtidigt med sin egen 
volym. Anslut bara sändaren till din TV, kabelbox, eller satellitbox som är 
utrustad med analogt ljud ut. TV Ears 5.0 Analog gör TV-lyssning roligt igen.

TV Ears fungerar separat från TV-volymen (så att tevens egna ljud kan sänkas 
eller stängas av) och är kompatibel med alla TV-modeller med analog ljudutgång.  

Egenskaper 
• Voice Clarifying Circuitry ® - Röstförstärkande teknik
• Individuell volymfunktion för TV och headset
• Ultralätt trådlöst headset 
• Bullerdämpande öronkuddar 
• Läkare rekommenderar detta system

Tekniska data
Transmission typ    Infraröd , mono
Ljudfrekvensomfång  20 - 20.000 Hz
Transmission frekvens   2.3 MHz
Max SPL                      125 dB
Headset mått ( H x B x D )   8 ” x 5,4375 ” x 0,6875 ”
Sändare mått ( H x B x D)   1.4 ” x 4.12 ” x 3.625 ”

Paketets innehåll
• 5.0 Headset (trådlöst och laddningsbart)
• 5.0 Analog Transmitter (med plats för 2 headset)
• Laddningsbart batteri (levereras förinstallerad i headsetet )
• Extra ljudkabel
• Analog audiokabel
• Strömförsörjning
• Ytterligare headset kan köpas separat

TV Ears 5.0 Analog är TV Ears  mest pris-
värda hörselsystem. Detta hörlursystem 
förtydligar aktivt och förstärker tal och 
samtidigt sänker bakgrundsljud i TV pro-
grammen. Talets ljud blir då kristallklart.

Voice Clarifying Circuitry ®
Det som gör att TV-Ears produkter sticker ut framför alla andra tv lyss-
ningssystem är en egen teknik som kallas Voice Clarifying Circuitry ®. 
Ett avancerat mikrochip i sändaren fångar ljudsignalen och förstärker de 
frekvenser för mänskligt tal över bakgrundsljud så att talade ord blir klart 
hörbara. Detta ökar tydligheten i dialoger. Orden tycks hoppa ut ur TVn, 
vilket gör till och med viskningar och accenter begripliga.
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