
TV Ears 5.0 Digital

Översikt 
TV Ears 5.0 Digital är vårt första trådlösa teve lyssnande enhet som inte bara 
erbjuder digital anslutning, men är också kompatibel med dina Dolby Digital, 
SRS och PCM produkter. Som vår mest populära modell är det garanterat att 
den fungerar med alla TV-typer och fungerar oberoende av tevens högtalare. 
Du styr din egen volym på headsetet och alla andra kan lyssna på teven på 
sin egen nivå. Det bästa är att du kommer att höra varje ord.

Egenskaper 
• Voice Clarifying Circuitry ® - Röstförstärkande teknik
• Digital-anslutning med Dolby, SRS och PCM kompatibilitet 
• Individuell volymfunktion för TV och headset
• Ergonomisk headsetkonstruktion
• Ultralätt trådlöst headset 
• Bullerdämpande öronkuddar
• Fungerar på alla tevemodeller
• Läkare rekommenderar detta system

Tekniska data
Transmission typ   Infraröd, mono 
Ljudfrekvensomfång  20 - 20.000 Hz 
Transmission frekvens  2.3 MHz 
Max SPL                      125 dB 
Digitala anslutningar  Dolby, SRS, och PCM 
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 Digital Transmitter (med plats för 2 headset) 
• Laddningsbart batteri (förinstallerad i headsetet) 
• Optisk digital ljudsladd 
• Extra ljudkabel 
• Analog audiokabel
• Strömförsörjning 
• Ytterligare headset kan köpas separat

Det bästa av det bästa
TV Ears 5.0 Digital är det mest avan-
cerade trådlösa TV-lyssnande-system 
som vi någonsin har erbjudit. Enkelt 
uttryckt, det bästa av det bästa.

 Webbplats: www.tvears.se
Support: 020-12 12 32

Generalagent: Emporia Care AB
www.emporiacare.com

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.


