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Kategori Trådløst Tilbehør

Signia Streamline TV
Model/Varenr.: 10944539

2.100,00 kr
Derfor skal du vælge StreamLine
TVMed StreamLine TV har du
muligheden for at streame TV-lyd i
den bedste HD Dolby Digital
-lydkvalitet til dine Signia
høreapparater. Lyden fra TV’et
modtages med den individuelt
tilpassede indstilling i dit høreapparat,
som passer præcis til dig. Du skal derfor
ikke bruge tid på at indstille lyden, men
kan blot læne dig tilbage og nyde lyden
fra TV’et, ligeså snart du tænder det.
StreamLine TV sender lyden direkte til
dine høreapparater, og du har derfor
ikke brug for ekstraudstyr. Din
smartphone kan bruge til nem
justering af lyden i dine høreapparater.
Ved hjælp af myControl App kan din
smartphone bruges som fjernbetjening
til justering af lydstyrken fra TV’et på
dine høreapparater, hvis du ønsker at
skrue op eller ned for lyden. Signia
StreamLine TV kan tilkobles flere
høreapparater, hvilket gør det nemt at se
TV med andre høreapparatsbrugere, og
alle kan nemt følge med i lyden fra
TV’et. Opsætningen af den trådløse
TV-forbindelse er lavet som en
plug-and-play løsning, og alle
nødvendige tilslutningsmuligheder
leveret sammen med enheden. Det
gælder både TOSLINK- og RCA-kabel.
Funktioner:Trådløs bluetooth-sender
med 2,4-GHz teknologi til Signia
høreapparater.
Kan bruges sammen med iPhone via
myControl App.
Nem betjening.
Rækkevidde på 10 meter.
Kan kobles til flere
høreapparater.Tekniske
data:Dimensioner: 125 x 70 x 20 mm
Farve: sølvantracit
Vægt: 125 gPakken indeholder:Signia
StreamLine tv-kanal
TOSLINK-kabel
RCA-kabel (phono)

Scart-adapter
Minijack-adapter
BrugervejledningKompatibilitet:Signia
Pure Charge & Go Nx
Signia Motion Charge & Go Nx
Signia Insio Nx
Signia Pure 13 BT primax
Signia Pure 13 Nx
Signia Pure 13P Nx
Signia Pure 312 Nx
Signia Motion 13 Nx
Signia Motion 13P Nx
Gå til nedenstående link for at se,
hvordan du parrer dine høreapparater
med StreamLine TV: Sådan parrer du
dine høreapparater med Signia
StreamLine TV

