Earis tv-systeem

HIGHLIGHTS
•

Dynamic Sound HS

•

5 unieke geluidsprofielen

•

LED indicatie

•

Automatisch verbinden tussen zender en

•

ontvanger

•

Uit te breiden met meerdere ontvangers

SPECIFICATIES
•

Balansregelaar

•

Volumeregelaar

•

Automatische aan- en uitschakeling

•

Digitale en analoge aansluiting

•

Gebruiksduur van de accu tot max. 9 uur

Uw audicien

LEVEROMVANG
•

Zender

•

Ontvanger

•

Accu

•

Aansluitsnoeren

•

Voeding

•

Gebruiksaanwijzing

www.hoorexpert.nl

EARIS TV-HOORSYSTEEM

SPECIFICATIES

De Earis opent een volledig nieuwe dimensie voor

•

Balansregelaar

slechthorenden voor wat betreft het ervaren van

•

Volumeregelaar

speelfilms, spraak en muziekprogramma’s op

•

Automatische aan- en uitschakeling

televisie. Het geluid wordt altijd dynamisch

•

Digitale en analoge aansluiting

berekend aan de hand van de persoonlijke

•

Gebruiksduur van de accu tot max. 9 uur

instellingen. Het volume kan met behulp van een
grote draaiknop worden ingesteld tot 122 dB (A).

Uniek aan de Earis TV systemen
De Earis TV systemen zijn speciaal ontwikkeld voor
mensen met een hoorprobleem. Speciale onderzoeken
hebben er toe geleid dat er 5 geluidsprofielen
toepasbaar zijn bij verschillende vormen van
slechthorendheid. De digitale techniek in de Earis zorgt,
door middel van Dynamic Sound bewerking, dat deze 5
voor-gedefinieerde geluidsprofielen continu aangepast
worden voorr een optimale geluidsweergave. Het door
u gekozen geluidsprofiel geeft u dan ook een optimale
hoorbeleving en de best mogelijke
spraakverstaanbaarheid, waardoor u weer van uw
favoriete TV-programma kunt genieten.
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De Earis sets zijn verkrijgbaar met een halsringleiding of
een kinbeugelontvanger. De batterij is gemakkelijk te
vervangen en er kan, indien gewenst, gebruik worden
gemaakt van een back-up batterij. Het systeem is uit te
breiden met meerdere ontvangers.

KINBEUGELONTVANGER
Het Earis ontwerp is zo gemaakt, dat het extra
comfortabel is in het dagelijks gebruik. De
luidsprekerarmen zijn stevig en de oordopjes zijn
gedraaid voor een perfecte aansluiting in de oren.
Daarnaast activeren de luidsprekerarmen ook de
ontvanger wanneer deze wordt gebruikt, zodat de
gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken over het
in- of uitschakelen van de ontvanger.

HALSRINGLEIDING
Earis biedt naast de kinbeugel ook een hals-ringleiding
aan, voor de mensen die de hoortoestellen in willen
houden tijdens het tv kijken. De lus wordt om de nek
gedragen en heeft een draadloze verbinding vanaf
de tv naar de hoortoestellen met ringleiding “T” stand.
Net als op de kinbeugel zit er ook een volumeregelaar
op deze ontvanger. Hiermee zet u het geluid harder of
zachter, zonder dat de omgeving daar last van heeft.
De neklus is bij de ontvanger inbegrepen. Er kunnen ook
andere accessoires zoals hoofdtelefoons of oortelefoons
worden gebruikt. De ontvanger kan met behulp van de
clip op de achterzijde op kleding worden bevestigd. Met
een oogje in de ontvanger kan hij worden gedragen
aan een draag-koord.

