
 SURFLINK MOBILE 2

•  Az iránymikrofon javítja a két személy közötti beszélgetések

érthetőségét zajos környezetben.

•  A körkörös irányítottság hasznos  a megbeszéléseken való

részvételkor vagy egyéb csoportos helyzetekben.

•  Vezeték nélkül sugározza a hangot a TV-ből vagy az MP3

lejátszóból Bluetooth vagy audió-kábel segítségével.

•  Használható kisegítő hallási segédeszközként éppúgy, mint

hallókészülék-távirányítóként.

•  A forradalmi JustTalk eljárást használva a SurfLink Mobile 2

szabad kezet biztosít a mobiltelefon-beszélgetésekhez, mivel

a vezeték nélküli hallókészülékeket telefonmikrofonként és

-hangszóróként használja:

o  Mikrofon — A hallókészülék érzékeli a felhasználó hangját

és elküldi a beszélgetőtársnak

o  Hangszóró — A SurfLink Mobile 2  a beszélgetőtárs

hangját a páciens mindkét hallókészülékébe sugározza.

Legújabb generációs vezeték nélküli 
kiegészítőink minden élményt jobbá tesznek.

SURFLINK KIEGÉSZÍTŐK









SURFLINK MEDIA

SURFLINK PROGRAMOZÓ EGYSÉG

SURFLINK TÁVIRÁNYÍTÓ

A SurfLink Média az első „plug-and-play“ („állítsd össze és feledkezz 

meg róla“) típusú médiasugárzó eszköz, amely a hallókészülékviselők 

rendelkezésére áll. Egyszerűen csatlakoztassa a TV-t, a rádiót vagy 

az MP3 lejátszót a SurfLink Médiába, és hagyja, hogy a tiszta sztereó-

hangzás közvetlenül a hatótávolságon belül lévő vezeték nélküli 

hallókészülékébe érkezzen - párosítás vagy testen viselt átjátszó 

eszközök nélkül. A SurfLink Média:

SurfLink Programozó Egységünk az 900sync Technológiának és az 

Inspire® illesztési szoftvernek köszönhetően, a lehető legnagyobb 

sebességet és rugalmasságot nyújtja a hallókészülékek vezeték 

nélküli programozásánál.

Az opcionális SurfLink Távirányító segítségével a páciensek 

szabályozni tudják a memóriahelyeket és a hangerőt, 

elnémíthatják hallókészülékeiket, vagy kívánság szerint be- 

vagy kikapcsolhatják a hangjelek sugárzását.

•  a sztereó hangot a médiaeszközből közvetlenül 

a páciens hallókészülékébe sugározza párosítás 

vagy testen viselt átjátszó eszközök nélkül.

•  Intelligens Média Mobilitást használ, így átmenet 

nélkül kapcsolja a hallókészüléket a különböző 

médiaeszközök között, miközben a páciens az 

otthonában egyik helyiségből a másikba sétál.

•  Másodperceken belül felismeri a páciens vezeték 

nélküli hallókészülékeit.

•   Hatótávolsága legalább 7 méter.

•   A páciens szabadon mozoghat az 

illesztőhelyiségben a programozás és a demo 

lejátszások alatt.

•  Lehetővé teszi, hogy több, vezeték nélküli 

hallókészüléket viselő egyén csatlakozzon 

egyetlen eszközre.

•  Kiküszöböli az audio-késlekedést és az 

úgynevezett „lip-sync”* problémákat, amelyek 

rendszerint megtalálhatók más vezeték nélküli 

rendszereknél.

•  Segítségével megelőzhetőek a hangerő körüli 

viták a páciens és a társaságában levők között.

•  Standard USB vezetékkel kapcsolódik a 

számítógéphez.

•  A páciensnek nincs szüksége további 

eszközökre.

•   Négyszer gyorsabb a HiPro-nál, és 

majdnem kétszer olyan gyors, mint a 

NOAHLink és a nEARcom.
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*A Nemzetközi Távközlési Egyesület szabványai szerint a látencia észrevehetetlen.



SURFLINK VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKEK

SurfLink kihelyezett mikrofon

A SurfLink kihelyezett mikrofon egy 
diszkrét, könnyű kiegészítő eszköz, 
amelyet arra terveztünk, hogy a hangot 
közvetlenül a Muse hallókészülékekbe 
sugározza át. Mind párbeszéd, mind 
többszereplős beszélgetés esetén 
hasznos lehet: felcsíptethető 
a beszélgetőtárs ruhájára, vagy az asztal 
közepére helyezve segíti a társalgást. 
Az egyes módok között a páciens tud 
váltani, így alkalmazkodva a különféle 
hangkörnyezetekhez. 


