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Oplev ægte
frihed

Beltone Direct TV Link 2
Stream stereolyd i høj kvalitet fra dit tv, din radio eller din
pc direkte til dine høreapparater.

Det trådløse Beltone Direct Line™ tilbehør gør det lettere
for dig at deltage i enhver samtale og interagere med
verden omkring dig på en intuitiv måde. Uanset om du
ser tv, følger en samtale på afstand eller taler i telefon.
Beltone Direct Line indeholder Beltone’s eget trådløse
system, der er baseret på 2,4 GHz teknologien, der
også bruges af Apple, Logitech og mange flere. Denne
teknologi giver dig, ud over et bedre lydsignal, mulighed
for at streame stereolyd direkte til dine høreapparater
- uden, at du behøver at have noget hængende om halsen.
Det eneste, som du behøver er et par små praktiske
enheder, og du er klar til at deltage samtalen, nyde
fjernsynsudsendelsen eller tale i telefonen.

Beltone Direct Fjernbetjening 2
Juster lydstyrken eller slå lyden fra i dine høreapparater,
skift program og få et overblik over alle indstillingerne i
det store display.
Beltone Direct Telefon Link 2
Tal i telefon uden at have telefonen i hænderne, og få
lyden direkte ind i dine høreapparater, slå baggrundsstøj
fra, mens du taler og stream musik, podcasts og anden
lyd fra din telefon.
Beltone myPAL Micro (Audio Link)
Hør lyd, der kommer fra en vis afstand, klart og tydeligt,
da myPAL Micro streamer stort set enhver lyd direkte til
dine høreapparater. Fantastisk til støjende steder.
Beltone myPAL Pro (Audio Link)
Få alle de samme fordele som med myPAL Micro.
Du kan også bruge den som en bordmikrofon, der
automatisk optimerer lyden, hvis den bliver placeret
horisontalt. Perfekt til middage med familie og venner
eller forretningsmøder.
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Udvid din
lytteoplevelse
Forestil dig følelsen af at være lige ved siden af den
person, du ønsker at høre - selvom du er over 20 meter
væk. Det kan du med den nye Beltone MyPal (Audio
Link). Sæt den fast på tøjet på guiden på et museum, dit
barnebarn i bilen eller en god ven i en café - og kom tæt
det, du ønsker at høre.
Al kommunikation, der ikke forgår ansigt-til-ansigt, kan
være en udfordring for alle - uanset, om man bruger
høreapparat eller ej. Beltone MyPal er en lille bærbar
mikrofon, du kan bede den person, som du ønsker at høre,
om at sætte fast på tøjet tæt på munden. Den opfanger
lyden klart, selv i støjende omgivelser, og streamer den
direkte til dine høreapparater, hvilket gør det muligt for dig
at kunne høre, hvad der bliver sagt.

Beltone myPal Micro
•	Den

trådløse rækkevidde på op til 25 m (ved
frit udsyn) gør det muligt for dig at høre,
hvad der foregår på afstand

•	Retningsmikrofonen

giver dig en klar lyd

•	Indeholder volumenkontrol og mute funktio-

nalitet
•	
Hvis

den tabes fra en højde, der er over 75
cm, slås lyden automatisk fra, inden den
rammer jorden

•	
Visuelle

indikationer gør det let for dig at
tjekke status

•

10 timers batterilevetid			

Beltone myPAL Pro
Det samme som i myPAL Micro plus:
•	
Fungerer

automatisk som en bordmikrofon,
der opsamler alle lyde omkring den, hvis den
holdes horisontalt

•

Udvidede forbindelsesmuligheder
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Den ultimative tv
oplevelse for alle
Kan du huske, hvornår du sidst skruede op for lyden for
at høre tv’et? Nu kan du se tv sammen med hele familien
ved en lydstyrke, der er behagelig for alle, samtidig med
at du kan høre det, som familien siger, mens I ser tv
sammen.
Med Beltone Direct TV Link 2 kan du nyde klar lyd fra
dit TV eller en anden lydenhed - ved din egen foretrukne
lydstyrke - og stadig deltage i samtaler
omkring dig. Du kan koble Beltone
Direct TV Link 2 til de fleste lydkilder:
tv, stereoanlæg, pc mm, og få lyden
fra disse enheder direkte ind i dine
høreapparater.
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Beltone Direct TV Link 2
•	Stream

stereolyd fra tv, radio, pc mm direkte
til dine høreapparater

•

Rækkevidde på mindst 7 meter (ved frit udsyn)

•	
Forbindelsen

mellem Direct TV Link 2
streameren og høreapparaterne genoprettes automatisk, hvis du kommer inden
for rækkevidden igen inden for 5 min

•	
Kan

bruges med både digital og analoge
audio inputs

•	Accepterer

Dolby® Digital krypterede audio

inputs
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Fuld kontrol
lige ved hånden
Den intuitive Beltone Direct Fjernbetjening 2 gør det
enkelt at høre. Du kan skifte program eller justere
lydstyrken i det ene eller begge høreapparater, og du kan
let se indstillingerne i det store display.
Du kan oven i købet selv justere balancen mellem
lydene fra høreapparatets mikrofoner og det streamede
audiosignal for at sikre du høre alt det, du ønsker.

Beltone Direct Fjernbetjening 2
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•

Juster lydstyrken i det ene eller begge
høreapparater

•

Skift program i høreapparatet

•

Stream lyd fra dit tv, radio eller pc

•

Balancer lydstyrken fra høreapparatets
mikrofoner med lydstyrken fra streaming
enhed

•

Blokér for lyde fra omgivelserne med Mute
funktionen

•

Få diskret og klart overblik over indstillingerne i dit høreapparat
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Krystalklar
telefonsamtale
Hør telefonen ringe direkte i dine høreapparater, selv når
den ligger i en lomme eller en håndtaske. Tal håndfrit, og
nyd klar samtale i begge ører. Eller brug mute knappen,
når du ønsker at fjerne baggrundsstøj, når du taler i
telefon i støjende omgivelser.
Beltone Direct Telefon Link 2 kan også fungere som en
fjernbetjening, hvis du ønsker at skifte program eller
justere lydstyrken i høreapparaterne, uanset om du taler i
telefon eller ej. Og sammen med Beltone SmartRemote™
app omdanner den din iPhone® eller Android™ telefon til
en diskret fjernbetjening.

Beltone Direct Telefon Link 2
•

Klart og tydeligt talesignal

•

Mute og programknap gør det let at slå
lyden helt fra eller at skifte program i
høreapparaterne

•

Dobbeltmikrofoner og støjundertrykkelsessystem gør det lettere at forstå tale i støjende
omgivelser

•	
Stream

stereolyd fra din telefon til dine
høreapparater
SmartRemote App
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Beltone Direct
Telefon Link 2
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