
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

TV 2400-NL 
Ruisvrije geluidsoverdracht, met optimale 
klankkwaliteit zonder achtergrondgeluiden, via 
inductielus naar een hoorapparaat of naar een 
cochlea-implantaatsysteem voorzien van 
inductielusfunctie. 
FUNCTIES: 
■ Eersteklas comfort bij het beluisteren van televisietoestellen en

hifi-installatie.
■ Dankzij de ingebouwde microfoon kan met een druk op de kop

de omgeving worden gehoord, om een gesprek te kunnen
voeren.

■ Extra 3.5 mm contactdoos in de ontvanger met optionele
aansluiting voor koptelefoon voor gebruikers die het geluid in
stereo willen horen. Bij normale werking is de transmissie via de
neklus altijd in Mono. Dit geeft dus een uitstekend extra
alternatief.

■ Pas de klank aan uw behoeften aan, door de hoge en lage tonen
individueel in te stellen.

■ Draadloze radioverbinding onmiddellijk klaar voor gebruik – plug
and play.

■ Eén lading van de ingebouwde batterij zorgt voor 5 uur
luisterplezier. Een extra batterij kan in het basisstation worden
opgeladen, voor bijna ononderbroken gebruik van de
hoofdtelefoon.

■ Heldere klank.
■ Hoogfrequente digitale overdrachtstechnologie in 2,4 GHz-band,

voor storingsvrije audio.
■ Radio-overdracht schakelt automatisch uit wanneer er geen

audiosignaal is (AUTO AUS).

TECHNISCHE DATEN: 
■ Ingangsselectie: ST = Stereo (voor stereo-ingang) 

MO = Mono (voor mono-ingang) 
■ Modulatie: GFSK 
■ Frequentie: 2,4 GHz digitaal 
■ Reikwijdte: tot 30 m 
■ Stroomvoorziening (zender): adapter, uitgangsvermogen: 6 V

    DC, 550 mA 
■ Gebruiksduur: Met volle batterij tot 5 uur 
■ Laadtijd: Voor lege batterijen ca. 2,5 uur 

AFMETINGEN (breedte x diepte x hoogte - gewicht):  
■ Ontvanger: ca. 76 x 26 x 68  mm – ca. 78 g 
■ Laadstation zender: ca. 130 x 130 x 35 mm – ca. 115 g 

KLEUR: Bordeaux-zwart

INHOUD:
■ 1x radio-ontvanger met inductielus
■ 1x radiozender met ingebouwd laadstation
■ 1x adapter 1x handleiding 
■ korte Y-RCA-stereoadapter 1x CINCH-kabel 3,5 mm 
■ 1x aansluiting van 3,5 mm voor SCART-adapter
■ 1x adapter van 3,5 mm naar 6,3 mm
■ 1x externe microfoon met accessoires
■ 2x oplaadbare batterijen

Uitgebreide 
accessoires 
inbegrepen! 

Garantie: 24 maanden 

EAN nr: 4250711 901714 
Verkoopsverpakking: met EAN-barcode en Groen Punt 

Verpakkingseenheid: 6 verkoopsverpakkingen 
Ordernr: 901714 


