Comfort Digisystem produktinformasjon

Handset DH-10

Mottaker med
krystallklar lyd
Handset DH-10
Handset DH-10 er en liten, moderne mottaker med
attraktivt design og integrert halsslynge som kan
brukes sammen med alle Digisystem mikrofoner.
Halsslyngen overfører lyden induktivt til hørepparatet
når dette er stilt i T-posisjon. Alternativt kan man
tilkoble ørepropper, hodetelefoner eller et annet
utstyr. Når hode-telefonuttaket er i bruk, stenges
halsslyngen automatisk av og da fungerer den som
et halsbånd.
Styrken og menyfunksjoner justeres enkelt med
diskrete knapper på enhetens langsiden. Det er lett
å komme til disse knappene.
Som tillbehør finnes det halsslynger i forskjellige
lengder.

Unike egenskaper
SST (Secure Stream Technology) – Digital lydoverføring
Den unike digitale overføringen av lyden mellom senderen
og mottakeren, SST, eliminerer all overføringsstøy. Transmisjonen
fra sender til mottaker er dessuten kodet, noe som gjør den helt
avlyttingssikker – ingen andre kan høre hva som blir sagt.
I motsetning til andre krypterte radiosystemer overføres lyden
helt krystallklart og uten tidsforsinkelser.
FFC – Free Frequency Check
I enhetens meny vises det med en indikering ved respektive
kanal hvilke frekvenser som man kan bruke der hvor enheten er
plassert.

Tekniske egenskaper

Handset DH-10
Generelt

Grensesnitt

Radioegenskaper

Størrelse: 74 x 39 x 13 mm

Display: Farge

Vekt: 35 g

Meny: Intuitiv og brukervennlig meny

SST: SecureStream Technology - FSK,
kryptert streamet digital radio
FFC: Free Frequency Check - i enhetens
meny vises det med en indikering ved
respektive kanal hvilke frekvenser som
kan brukes der for enheten er plassert.

med automatisk energisparingsposisjon.
Menyspråk: Svensk, Engelsk, Norsk,

Spesialfunksjoner
Balanse (hodetelefonuttak): Menystyrt
Fast styrke: Det er mulig å stille inn fast
styrke. Styrkekontrollen deaktiveres.
Maks styrke: Mulighet for å stille inn

Dansk
Funksjonsindikator: Lett å lese flerfarget
statusinformasjon
Manual: USB samt

Frekvensområde mottaker: 768 - 872 MHz
Systemrekkevidde: ca 30 m
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maksimal styrke. Styrkekontrollen
begrenses.
PIN-kode: Valgte funksjoner kan låses
med kode.

Drift
Batteri: Oppladbart Li-Polymer
Driftstid: Opp til 10 timer
Lading: Overladingsbeskyttelse samt
automatisk vedlikeholdslading.
Ladetid: Ca 2 timer. 90% etter 1 time.
Kan lades opp mens enheten er i bruk.

Tekniske spesifikasjoner
Type mottaker: SST
Antenne: Innebygd
Tilkoblinger: Halsslynge, hodetelefon/
ørepropper

Funksjoner

Tilkoblingsknapp

Menykontroll
Funksjonsindikator

Av / På

Uttak for hodetelefoner/
øreplugger
Styrkekontroll +
Styrkekontroll Uttak for lading

100224

Bruk

Med høreapparat (halsslynge)

Med hodetelefon u. bøyle

Med hodetelefon m. bøyle
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Med ørepropper

