
Audiomedia direct 
ontvangen op uw 
hoortoestel ...
... of via een comfortabele  
kinbeugel: Ringleidingversterker  
LA-60 en LA-215 voor de  
directe audio-ontvangst in kleine  
tot middelgrote ruimte, in de  
huiselijke omgeving of in kleine  
conferentiezalen.

Ringleidingversterker
LA-60 en LA-215

HUMANTECHNIK – Uw partner 

voor audiologische producten



LA-60 (bestelnr.: A-4213-0):  
van de ringleidingversterker voor 
het gebruik in kleine ruimtes

Ringleidingversterker LA-60 en LA-215 voor kleine tot middelgrote ruimtes, in de woning of op het werk: uit-
stekende klank in uw hoorapparaat of via de kinbeugel. 

LA-215 (bestelnr.: A-4223-0): comfortabel,  
flexibel in gebruik – de ringleidingversterker  

voor privégebruik en kleine conferentiezalen

De ringleiding- 
ontvanger LPU-1  

(bestelnr.: A-4276-0),  
vederlichte kinbeugel als  

alternatief voor de  
ontvangst in het  
hoorapparaat

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
, P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
02

/1
1

Schakel om op ontspanning.

U zit in uw luie stoel. De klank  
van de HiFi-installatie, de radio  
of de televisie ontvangt u direct  

in uw hoortoestel of via de  
kinbeugel LPU-1. De  

geluiden van de omgeving  
verdwijnen op de achtergrond.

Op uw ringleidingversterker,  
LA-60 of LA-215, heeft u uw  

persoonlijke volume en uw favoriete 
klankbeeld ingesteld.

Het ringleidingkussen 
(bestelnr.: A-4910-0) – een  

compact alternatief voor het  
gebruik binnen een kleine  

ontvangstradius.

Ringleidingversterkers sturen de 
audiosignalen van de aangesloten 
bronnen in een ringleiding. Afhan-
kelijk van de grootte van de ruimte 
hebben deze »zendlussen« een 
verschillende omvang, van enkele 
centimeters tot meerdere meters. 
Hoorapparaten met een ingebouw-
de telefoonspoel (schakelaarpo-
sitie »T« resp. »MT«) of speciale 
ringleidingversterkers kunnen deze 
signalen ontvangen.

LA-60
Voor het gebruik in kleine ruimtes 
tot 16 vierkante meter is de ring-
leidingversterker LA-60 het best 
geschikt. Hij beschikt over regel-
knoppen voor de kanaalkeuze en 
de individuele instelling van het 

volume. Controlelampjes helpen 
bij de bediening met specifieke 
statussignalen. Levering: LA-60, 
ringleidingkabel (20 m), Scart-
phono-kabel. 

LA-215
Voor het afdekken van een vol-
ledige woonruimte met inductieve 
audiosignalen of voor het gebruik 
in kleine conferentiezalen tot ca. 
50 m² is de LA-215 een optimale 
oplossing. Naast de instelmogelijk-
heden voor basisvolume en klank 
ondersteunt deze versterker met 
Automatic Gain Control effectief de 
volumestabilisatie bij schommelend 
ingangsniveau. Door de digitale 
besturing kunnen bovendien twee 
audiobronnen aangesloten worden, 

bijv. TV-toestel en HiFi-installatie. 
Met één toets kiest u telkens de 
gewenste bron. Naast de versterker 
wordt de LA-215 geleverd met:

 een microfoonkabel (4 m lengte),  
 een kabel met directe aansluiting,
 de ringleidingkabel (37 m),
 Scart-phono-kabel.

Ringleidingkussen
Een compact alternatief voor de 
luskabel vormt het ringleidingkus-
sen voor de versterkers LA-60 en 
LA-215. Het ringleidingkussen 
wordt gewoon onder een stoelkus-
sen of achter de kussens van een 
bank geschoven of aan de rugleu-
ning van een stoel bevestigd. U 
bent in een handomdraai klaar voor 
ontvangst.

Uw hoortoestelspecialist geeft u uitgebreid en competent advies.

Laadstation voor LPU-1
(Bestelnr.: A-4977-0)


