
Technikai adatlap

 

Mediszintech Audiológia Kft. 1097 Budapest, Timót u. 8.
Tel.: 06 1 281 2336, email: mediszintech@mediszintech.hu
www.mediszintech.hu

Oticon
BTE 13 PP
(nyitottan is illeszthető
Corda miniFit Power
alkalmazásával) 

Opn3

Az Oticon Opn3 BTE 13 PP 
dupla nyomógombos az 
egyszerű hangerő és prog-
ram váltáshoz. A BTE 13 PP 
telefontekerccsel és opcio-
nálisan bekapcsolható 
kétszínű jelzőfénnyel 
rendelkezik a készülék 
állapotának ellenőrzéséhez.

Az OpenSound Navigator™ 
jobb beszédértést nyújt a 
környezet folyamatos 
elemzésével, a hangforrások 
kiegyensúlyozásával és a fő 
zajforrás halkításával

A TwinLink™ vezeték nélküli 
technológia a binaurális 
kommunikációt kombinálja a 
2,4 GHz-es vezeték nélküli 
sztereó vételi képességgel 
nagyon kis fogyasztás 
mellett.

Az Oticon Opn 3 Made for 
iPhone® licencszel rendel-
kezik.

Az Oticon Opn3 a Velox 
platformra épül, 48 csator-
nás frekvencia-
felbontással.

Beszédértést javító funkciók
 • OpenSound Navigator™ (3. szint) környezetváltó, kiegyensúlyozó automatika
 • SpeechGuard™ LX (3. szint) adaptív kompressziós rendszer
 • SpatialSound™ LX erősítést binaurálisan koordináló, hangforrások iránymeg-
  határozását segítő funkció
 • Soft Speech Booster LX halk hangokat erősítő rendszer
 • Speech Rescue™ LX frekvenciasáv transzpozíció

Hangminőség
 • 8 kHz-es illesztési sávszélesség
 • 48 csatornás feldolgozás
 • Mélyhang kiemelés (hang felsugárzás közben)

Komfort
 • Tranziens zaj kezelő
 • Feedback Shield LX gerjedésgátlás
 • Szélzaj kezelő
 • Hangerő és program váltó dupla nyomógomb

Személyre szabás és beállítás optimalizálás
 • YouMatic™ LX (automatikus környezetváltó rendszer)
 • 12 illesztési sáv
 • Többféle iránykarakterisztika beállítás
 • Adaptációs menedzser
 • Oticon Firmware Updater
 • Illesztési algoritmusok: VAC+, NAL-NL1, NAL-NL2, DSLv5.0a

Vezeték nélküli funkciók
 • Sztereó hangfelsugárzás (2,4 GHz)
 • Oticon ON mobiltelefonos applikáció
 • ConnectClip (telefonos kiegészítő), Remote Control 3.0 (távirányító)
 • TV Adapter 3.0

Tinnitus SoundSupport™
Várható elemélettartam: 80-105 óra**
2 cm3-es üregben IEC 60118 szabvány szerint mért erősítés értékek:

* Az erősítés beállításakor rendelkezésre álló sávszélesség

** Elemméret: 13 – IEC PR41. A valós használatban tapasztalható elemélettartam becslése különféle jellegzetes 
felhasználói szokásoknak megfelelő változó erősítés és bemeneti szintek, közvetlen TV-s hangfelsugárzás (az idő 
25%-ban) és mobiltelefonos vezeték nélküli beszélgetés (az idő 6%-ban) figyelembevételével készült.

+ Corda miniFit Power-rel történő illesztés esetén

90 dBSPL bemenetre 
( ) 

1,6 kHz-en 
(Full-on gain) 

123 (113+) dB SPL 57 (47+) dB 

maximális kimenet maximális erősítés 

OSPL90

 

Egyéni illesztékkel, 
Bass és Power dómával 


