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Smart Mic  é uma interface de comunicação que conecta os aparelhos auditivos com wireless 2.4GHz através de
1) Bluetooth à maioria dos celulares.

Smart Mic também funciona como microfone remoto para melhorar a compreensão de fala de um falante alvo em 
situações de escuta desafiadoras.

Fone de ouvidos para celular
Smart Mic pode ser pareado com a maioria dos celulares via Bluetooth, desta forma transformando os aparelhos 
auditivos em fones de ouvido sem fio de alta resolução. O som do celular chega via wireless aos aparelhos auditivos, 
enquanto o microfone direcional do  capta a voz do usuário (para o caso de uma chamada telefônica). Smart Mic

Fone de ouvido para música (A2DP)
Sinal de audio ou música de um celular conectado via Bluetooth, MP3 ou similares, é enviado diretamente aos aparelhos
auditivos em formato stereo.

Microfone Remoto
O funciona num modo especial como microfone remoto para melhorar a inteligibilidade de fala do interlocutor Smart Mic 
que o utiliza, para casos em que ele está distante (até 20m) e/ou em ambientes ruidosos. 



Especificações do equipamento
Características do sistema Fone de ouvido para celular perfil  ( handsfree/headset) & Stereo Music (A2DP)

Microfone remoto
Controle remoto  

de aparelhos auditivos
Mudança de volume, programas e  
função mudo nos aparelhos auditivos

Tamanho 53 x 27 x 18 mm
Peso 27 g

Condições de funcionamento
Temperatur : +5 … +40 °Ca
Umidade relativa não condensado: 15 ... 93 %, 

Condições de armazenagem Temperatur : -20 ... +70 °Ca

Condições de transporte Temperatur : -20 ... +70 °Ca

Indicador de status
LED de status e função «ligado» na parte superior
Sinais acústicos nos aparelhos auditivos

FCC/IC FCC ID: SGI-AC04, IC: 267AB-AC04
Compatibilidade Smart Mic  2.4 GHz funciona com aparelhos auditivos com tecnologia de

Bateria
2) Uso diário de com  de audio telefone 16 h: 2 h  streaming  + 2 h  + 12 h standby.

36 h stand by ( ,  streaming)ligado sem
tempo de recarga 2 h
Expectativa de vida útil da bateria 
80 %  720 da capacidade restante após ciclos completos de recarga

Qualidade de audio 3) Stereo/20 kHz amostra de frequência
Faixa de frequência de audio 3) 80 Hz – 10 kHz

Detalhes de pareamento Até 8 dispositivos Bluetooth pareados
Conformidade do Bluetooth Version 4.2 + EDR

Suporte de perfis Bluetooth

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3
Headset Profile (HSP) 1.2
Hands-Free Profile (HFP) 1.6  
i Wideband Speechncluindo suporte para 

Alcance wireless
4) 10 m  (e  )com 2 dispositivos de Bluetooth clássico x. celulares

ate 20m entre o Smart Mic e os aparelhos auditivos
Frequência de streaming 2.4 GHz ( Bluetooth)frequência do 

Emissões Max. 17 dBm e.i.r.p. em conformidade com os padrões relevantes

1) palavra Bluetooth marca e logos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pelo fabricante- legal
deste produto está sob licença. Outras marcas e nomes registrados são de propriedade de seus respectivos donos.

2) Usando o carregador fornecido
3) Real performance de audio depende dos aparelhos auditivos do cliente
4) Sem barreiras físicas entre o StreamLine Mic e outros dispositivos. 

Outros dispositivos que operem na frequência de 2.4 GHz podem interferir e reduzir o alcance



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.
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Atenção
Perigo de asfixia pela ingestão de partes pequenas.
u T  Esse instrumento não tem a intenção de adaptação
 infantil, crianças abaixo dos 3 anos e pessoas com
 incapacidade mental.


