
indukciós hurok!"#sít#
hallássérültek részére 

  

Költséghatékony, diszkrét megoldás
 
Pult alá rejtett egység 
 Az indukciós huroker#sít# egy olcsó és könnyen telepíthet# megoldás
olyan intézményekben, ahol munkapultos vagy munkaasztalos ügyfél-
fogadás a jellemz#.

A készülék két mikrofon bemenettel rendelkezik, így akár két hangforrás 
is továbbítható a hallókészülékkel rendelkez# személy számára.

A készlet tartalmaz egy huroker#sít#t, egy küls# hurok antennát, egy 
küls# mikrofont és a készülék halózati tápegységét, valamint a felszereléshez
szükséges segédanyagokat. A felszerelés 10 percet vesz igénybe.

 
 

 

 

Nincs karbantartási igény
 

A készülék felszerelését követ#!n nincs szükség további odafigyelésre 
az üzemeltetés során. Alkalmas 24/7 üzemmódra.

Állapotjelz# LED-ek 
 

Az !"#sít#n két állapotjelz# led található, a „power” LED jelzi, hogy a 
készülék üzemkész, az „active” LED pedig a hurok és a hallókészülék 
közti adatátvitelt jelzi.

 

Opcionális kiegészít#$: 
 

Küls# puskamikrofon 
 

Irányított puskamikrofon alkalmazása javasolt olyan helyeken, ahol 

viszonylag nagy az ügyfélforgalom és a háttérzaj.
 

 

 

 

counterloop 

WWW.VIVID-ACOUSTICS.COM



  

K!"#$ méretek:  185mm x 87mm x 45mm 

Tömeg: 220g 

Burkolat anyaga: ABS   (Akrilnitril-butadién-sztirol)

 Audio bemenet: két darab mikrofon bemenet, 3,5mm jack csatlakozó, fantom tápellátás

asszimetrikus kondenzátor mikrofon számára

Mikrofon érzékenység: -62dB ± 3dB  

Kimenet: %&'(&)*+'%,-$#(.#/0/)1,+',#(.#/'"/%2-3#(/(%!"#$(45)2%/+',++/(#-313)/

K*1,+$ áram:  0.7 A   RMS

A 8.2   csúcsáram  

Hurok impedancia: 0.1 - 1 o4m 

  

  

Betáp:  15V / 1A maximum  

Hlózati adapter: Input: 100 – 240V AC  50 / 60Hz / 0.45A maximum 
V51 :tuptuO DC  / 1A maximum 

S-/603+72k: EN50081-1: 1992 

 0002 :2-3-00016NE 

 0002 :1A ,5991 :3-3-00016NE 

 1002 :1-6-00016NE 

 0002 :05906NE 
 

Biztonsági ,"$írások
 

A készülék és a 42--3 tartozó tápegység kizárólag beltéren /"%/"1/-4/tó. Nem tartalmaz f,"4/#-+3"8 által

9/0ít4/tó alkatrészeket ezért ne kísérelje meg a szétszedését, burkolatának elt302"ítását. 

A készülék teljes mértékben megfelel az elektromágneses összef&)4,t$#&:* (EMC) 2)02#t,.4+*%/* *)3+7,"0,k

%;0,telményeinek (EN60601-1-2:2001). A készülék CE 1*+$#ít&#< és ;##-4/+:6/+ áll az európai közösség 

2)02#t,.4+*%/* *)3+7,"0,*0," (93/42/EEC).
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Counter Loop (1<#-/%*(9,"",1-$% 

 

=(%&#-!"&%,%(/(:73)'8(3"'/"(,"$),(6,3"">'2''(&#(',#-',"'(3""/?2'6/+(%,)!"+,%(&)'&%,#>'&#),@(+*+.#(#-!%#&:(

%2+A*:5)3"3#)/B(C*.#21/:2"3#(5'3+(%;0,##,(/(A,"#-,),"&#*('39&%2-'/'8(5'/#>'3#/*'(0/:7(%&)9,(/(%&#-!"&%

forgalmazójának segítségét.
 

Hálózati táplálás
 

 

Felszerelés, alkalmazás

=(%&#-!"&%(%*-3)8"/:(/(#/93'(43"8-/'*(/D/?',)&)$"(!-,1,"','4,'$B(=-(,)$#>'$(/"%/"1/#(A2"7/1/'2#(!-,16,+

';)'&+$(4/#-+3"/')/B(
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