
TV Adapter 3.0
Teknisk datablad
Trådløst tilbehør

Et fuldstændigt integreret system
TV Adapter 3.0 tilsluttes direkte til brugerens høreapparater for nem og  
ubesværet brug.

Brugervenlig
Tv-adapteren er udviklet med brugere af høreappparater i tankerne og grundigt 
afprøvet, for at sikre at anvendelsen er så nem som muligt.

Dolby Digital® og digital stereo
Tv-adapteren understøtter digital lyd i to gængse formater: Dolby Digital® og 
digital stereo (PCM). Dette giver brugere flere muligheder for at kunne høre 
streamet lyd fra deres fjernsyn.

MultiConnect
TV Adapter 3.0 kan tilsluttes til et ubegrænset antal høreapparater samtidig,  
så flere brugere kan dele den samme oplevelse.

Let parring
Når høreapparaterne er i parringstilstand og inden for 30 cm af Tv-adapteren, 
foretager Tv-adapteren en automatisk parring og opretter en forbindelse.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om TV Adapter 3.0 på 
www.oticon.dk 

TV Adapter 3.0 giver 
brugere af Oticon 
høreapparater mulighed 
for at få stereolyd fra TV, 
radio eller andre lydkilder 
streamet direkte til deres 
høreapparater ved deres 
foretrukne lydniveau. 
 
TV Adapter 3.0 under-
støtter en række til-
slutninger, heriblandt 
digital stereo og Dolby 
Digital® via det optiske 
TOSLINK.
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Medfølger
• Brugsanvisning
• Strømforsyning
• TV Adapter 3.0 - sort (black)
• TOSLINK optisk kabel 2,0 m
• RCA til RCA-stereokabel
• Minijack 3,5 mm til RCA-konverter

Tekniske data

Model TVA3

FCC ID
IC

2ACAHTVA3
11936A-TVA3

Driftsforhold Temperatur: +5° C til +40° C.
Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende. 
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

Opbevarings- og transport-
forhold

Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier 
i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring:
Temperatur: -25° C til +70° C.
Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende.

Dimensioner 124 x 80 x 21 mm; vægt 107 g.

Systemfunktioner Autopairing: Tv-adapteren vil automatisk parres til høreapparaterne,  
når den er i parringsindstilling.
AutoStream: Tv-adapteren vil automatisk begynde at streame lyd,  
når der registreres et gyldigt lydsignal.
MultiConnect: Tv-adapteren kan tilsluttes til et ubegrænset antal høreapparater.

Kompatibilitet TV Adapter 3.0 kan bruges  med alle Oticon høreapparater med 2,4GHz 
 radioteknologi.

Input/format Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverter).
SCART (V+H)  
(SCART kan bestilles hos Oticon som separat tilbehør, RCA-kabel er inkl.)
RCA (V+H).
TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®.

Output TOSLINK (buffer-output fra TOSLINK-input).

Rækkevidde Op til 15 meter (fri sigtelinje fra TV-adapter til høreapparater).

Audio-input/format Stereo analogt input (RCA).
Stereo/PCM (TOSLINK).
Dolby Digital® (TOSLINK).

Latenstid (Tv-adapterens 
input til høreapparatet)

Analog: 25 ms.
Digital: 28 ms.
Dolby Digital®: 45 ms.

Line-input, følsomhed 6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ.

Båndbredde, audio 10 KHz/stereo fra input til høreapparater.

Dynamisk selvjustering AGC (analoge input) (linie ca. 0 dB 5 sek.).

Statusindikatorer Power- og status-LED foran.

Farve Sort (black).

Frekvens Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd).

Emissioner Maks. 17 dBm EIRP. I overensstemmelse med alle relevante standarder.

Strømforbrug Inaktiv, streamer ikke lyd: 0,8 W.
Streamer lyd:1,5 W.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

Komponenter fra 
elektronisk udstyr 
må kun bortskaffes i 
henhold til gældende 
lokale regler.

Strømindikator

Power RCA V+H TOSLINK Ind og Ud

Tv-indikator


