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Smart Transmitter 2,4
Especificações do equipamento

Características do sistema Auto : pareamento 

AutoStream: 

MultiConnect: 

Smart Transmitter 2,4 será automaticamente pareado com os
aparelhos auditivos em modo pareamento.
Smart Transmitter 2,4 iniciará automaticamente o streaming 
de quando um sinal de audio válido for detectado.audio 
Smart Transmitter 2,4 pode se conectar a um número ilimitado
de aparelhos auditivos

Tamanho 124 x 80 x 21 mm
Peso 107 g

Indicador de Status LED de status e função «ligado» na parte superior

Conectores de entrada o/format
Minijack 3.5 mm (L+R) ( )utilizando cabo incluso e conversor
SCART (L+R) utilizando conversor opcional e cabo RCA
RCA (L+R)
TOSLINK Digital Stereo (PCM) / Dolby Digital®

Entradas de audio o (format )
Entrada analógica Stereo (RCA)
Stereo / PCM (TOSLINK)
Dolby Digital® (TOSLINK)

Conexão USB Micro USB
Nível do sinal de entrada de audio 6 dB Vrms (anal ), imped : 10 KΩógico ância

Auto-ajuste dinâmico AGC ( ) (  0 dB 5 secs)entradas analógicas linha de aproximação de

Condições de operação
Temperatura +5 ... +40 °C

Unidade relativa 15 ... 93%, não condensado

Condições de armazenamento
Temperatura -25 ... +70 °C

Umidade relativa 15 ... 93%, não condensado

Condições de transporte
Temperatura -25 ... +70 °C

Umidade relativa 15 ... 93%, não condensado

Transmissão de dados
Faixa de frequência de audio 10 kHz/da entrada stereo para os aparelhos auditivos

Atraso do audio Anal e: 25 msógico
Digital: 28 ms
Dolby Digital®: 45 ms

Licença livre 2.4 GHz (ISM band) Smart Transmitter 2,4 2.4GHz conecta com os aparelhos auditivos por tecnologia 
Energia máxima irradiada  max 17.1 dBm EIRP. Em conformidade com todos os padrões relevantes

Faixa de transmissão Até o sem barreiras entre o e os aparelhos 15 metr s (  Smart Transmitter 2,4 
a )uditivos

Consumo de energia Idle, : 0.8 Wsem streaming de audio
Com streaming de audio: 1.5 W
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Warning
Choking hazard posed by small parts.
u This instrument is not intended for the fitting of 
 infants, children under 3 years and persons of mental 
 incapacity.

As informações desse documento contém descrições
gerais das opções técnicas disponíveis, onde pode
não estar sempre presente em casos individuais
e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os
recursos necessários devem, portanto, ser especificados
em cada caso individual no momento da conclusão do
respectivo contrato.


