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Det kræver en målrettet indsats at hjælpe børn 
med høretab til at udnytte deres potentiale 
fuldt ud. Dette er grunden til, at Oticon leverer 
totale løsninger til både børn, forældre, høreap-
parattilpassere og andre fagfolk, som har brug 
for at give børnene de muligheder, de fortjener. 
Det er det, børnevenlige løsnigner handler om.

Gør det nemmere at være 
med og have det sjovt!

ConnectLine mikrofon

Den lille men 
kraftige ConnectLine 

mikrofon

Den lette og diskrete ConnectLine 
mikrofon giver barnet bedre 

muligheder for at være med og have 
det sjovt.

ConnectLine 
mikrofon 

ConnectLine 
Streamer

Op til 15 meter

Større tryghed. Selv om barnet ikke befinder sig i din umid-
delbare nærhed - og bliver distraheret af støj - kan det stadig 
høre dig takket være ConnectLine Streamer og mikrofon!



Børn og teenagere vil gerne føle, at de er  med - ikke 
kun i forhold til andre mennesker, men også i forhold til 
deres omgivelser. Det vil tale med deres venner, enten 
på telefon eller face-to-face; lytte til musik, se film eller 
spille computerspil. De fleste børn laver disse ting  helt 
uden at tænke – men et høretab kan gøre disse ting til 
en udfordring. 

Mulighed for at være 
som alle andre
Oticons ConnectLine-system er 
designet, så telefoner, fjernsyn, 
computere og musikafspillere bliver meget nemmere at 
bruge for børn med høretab. I omgivelser med støj kan 
ConnectLine mikrofon hjælpe dit barn, så han/hun stadig 
kan høre dig klart og tydeligt til trods for støj.  

ConnectLine: et trådløst system,  
som opfylder dit barns behov
De forskellige enheder i ConnectLine-systemet  – 
Streamer, tv- og telefon-adaptere, audiokabel og Connect-
Line mikrofon – tilbyder nye kommunikations- og underhold-
ningsmuligheder for børn og unge.

Som alle andre høreløsnigner fra Oticon, er ConnectLine-
systemet designet til at forbedre barnets muligheder for at 
kommunikere naturligt og deltage aktivt!

Streameren fungerer også som fjernbetjening, når barnet skal 
skifte mellem fjernsynet og telefonen, og når der skal skrues op 
eller ned for lydstyrken i høreapparaterne.

Lyt til musikken
I stedet for at tage høreapparaterne af og tage høretelefoner  
på, kan barnet nu nemt tilslutte deres foretrukne musik-
afspiller ved et hjælp af et kabel mellem fx mp3-afspilleren og 
Streameren. Streameren kan også kobles direkte til compute-
ren, så barnet får mere ud af lydeffekterne i computerspillet 
eller på internettet.

Kommunikation helt enkelt
Den lille diskrete ConnectLine mikrofon opfanger talerens 
stemme, dæmper omgivelsesstøj og sender signalet direkte til 
barnets høreapparater via Streameren - helt op til 15 meter væk! 
Ved at få lyden direkte fra ConnectLine mikrofon har barnet 
nemmere ved at kommunikere i flere situationer end nogensinde. 
ConnectLine mikrofon måler kun 46 x 17,3 x 16,5 mm.

Følg med i handlingen
ConnectLine tv-adapter kobles direkte til dit fjernsyn og 
sender alle lyddetaljer direkte til dit barns høreapparater. Så 
de kan følge med i vittighederne, følge med i handlingen, når 
de ser deres yndligsserie eller en film.  
Tv-adapteren måler kun 80 x 80 x 17 mm. 

Hold kontakten
ConnectLine telefon-adapter kobles nemt til fastnettelefo-
nen og sender telefonsamtalen trådløst direkte til begge høre-
apparater via Streameren. Dermed kan dit barn altid høre, når 
telefonen ringer. Det bliver nemmere for barnet at tale med 
sine venner og bedsteforældre, da hyletoner og forvrængning 
er reduceret til et minimum, og det uden at behøve løfte røret! 
Telefon-adapteren måler kun 83 x 86 x 23 mm.

Bliv mobil
Den smalle ConnectLine Streamer er designet, så barnet kan 
tale i mobiltelefon uden problemer. Ved et enkelt tryk på en 
knap bliver høreapparaterne til et trådløst headset!

Oticon ConnectLine - gør livet nemmere!

tv telefon mobil Computer musik mikrofon



I bilen, på restaurant, på shoppingtur – eller hvor som helst, 
hvor støj og afstand kan gøre det vanskeligere for dit barn at 
høre dig – med ConnectLine mikrofon bliver det nemmere at 
tale med hinanden. 

Mikrofonen, som clipses på tøjet sender stemmen fra den, 
der går med den direkte til barnets høreapparater, så begge 
parter kan slappe af og føle sig trygge. 

Med en mere klar og tydelig lyd behøver børn og unge ikke 
at tiltrække sig uønsket opmærksomhed. De behøver hel-
ler ikke være så afhængige af, at andre skal forklare, hvad 
der foregår. De kan være den selvstændige person, som de 
ønsker at være! 

Sådan fungerer ConnectLine mikrofon 
Det kan ikke være nemmere at bruge ConnectLine mikrofon. 
Alt, du skal gøre, er at clipse den på tøjet.

Sender lyden fra dig til dit barn: 
A: Mikrofonen opfanger din stemme
B: Den anden, interne mikrofon opfanger støj og dæmper   
 den, så den ikke forstyrrer talesignalet
C: Din stemme bliver sendt klart og tydeligt til dit barns   
 Streamer
D:  Streameren sender signalet direkte til dit barns Oticon   
 høreapparater

ConnectLine mikrofon 
– overvinder støj og afstand

A

B

C D



Her kan ConnectLine mikrofon  
gøre en forskel      
Som forælder vil man have mulighed for at tale med sit barn 
imens man laver mad og han/hun ser fjernsyn. Man vil være 
sikker på, at barnet kan høre én på legepladsen eller i storcen-
tret. Børn er impulsive – og man vil ikke have, at de løber ud på 
vejen eller går i sine egne tanker og bliver væk. ConnectLine 
mikrofon kan betyde en verden til forskel mellem umiddelbart 
kontakt – eller ingen kontakt overhovedet.

Når det drejser sig om det sociale, vil børn være der, hvor der 
sker noget. Når en ven har mikrofonen på, kan de hviske  på to 
mands hånd – og føle sig mere selvsikre i en gruppesituation. 
Og når en træner har mikrofonen på, kan barnet hurtigt få fat 
i en anvisning – uanset om det er på  fodboldbanen, i gymnas-
tiksalen eller på en scene. 

ConnectLine mikrofon 
Fordele i en nøddeskal:                              

�•� Ekstremt�nem�at�tilslutte�–�et�enkelt�tryk�på�en�knap�linker��
 mikrofonen trådløst til Streameren 
•� Nem�at�clipse�på�tøjet
•� Solid
•� Privat�Bluetooth-forbindelse�over�en�afstand�på�op�til��
 15 meter
•� Støj�dæmpes�for�at�gøre�talerens�stemme�mere�tydelig�
•� Diskret,�moderne,�intuituvt�design
•� Nem�at�lade�op�til�5�timers�brug

Dakota elsker at være håndfri
“Det er meget spændende at have en Streamer – jeg kan lytte 
til�min�iPod,�uden�at�tage�høreapparaterne�af,�og�jeg�kan�også�
ringe til mine venner, uden at holde telefonen op til øret.”

Lad dit barn tage kontrollen  
med ConnectLine Streamer

Hjertet i  ConnectLine-systemet, StreAmereN giver dit barn 
kontrol over alle ConnectLine-enheder, som den er parret med.
Ved at trykke på en enkelt knap kan barnet nemt skifte mellem 
fjernsyn, telefon eller musik.

Direkte tilslutning fra jeres fastnettelefon til barnets Oticon 
høreapparater via ConnectLine telefon-adapter og Streamer.


