
Maxi Pro  
Trådløst hørselshjelpemiddel
BE2021

Egenskaper

Samtaleforsterkning 
Hør hva som sies rundt bordet uten 
anstrengelser

Telefonforsterkning 
Snakk i mobilen uten at det er behov 
for å gjenta hva som sies

TV-lytting
Se på ditt favorit TV-program
utan å forstyrre andre

Lett å bruke 
Robust og ergonomisk design med 
gripevennlig materiale

Oppdag gleden av 
å høre bedre
Maxi Pro hjelper deg å delta uten problemer i samtaler 
med dine kjære. Den løfter fram ordene slik at du 
hører dem klart og tydelig. Det betyr at du ikke 
trenger å anstrenge deg så mye for å høre.

Men Maxi Pro kan mye mer enn så. Kobl den til ditt TV-
apparat og stil lyden som du ønsker, eller bruk den for å 
forsterke lyden fra mobiltelefon. Med Maxi Pro behøver 
du ikke å være urolig for å gå glipp av noe.

Maxi Pro er laget i et gripevennlig materiale og ligger 
godt i hånden eller på bordet. Den har store knapper 
med tydelige symboler og er et bra alternativ for deg 
som skjelver litt på hånden eller opplever at du ser 
dårlig av og til.



Mål og vekt
Høyde: 140 mm
Bredde: 45 mm

Teknisk information
Knapper og kontroller
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Frekvens og rekkevidde
 Bluetooth-frekvens: 2402 – 2480 MHz
 Rekkevidde: Opp til 25 m, fri sikt. 
 Teknologi: Qualcomm® aptX™ Low Latency

Strøm og batteri
 Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
 Driftstid: Opp til 70 tim
 Strømforbruk: 18 mA

I esken
 BE2021 Maxi Pro

 BE9233 Hodetelefon 
med mikrofon

 Ladeledning

 Strømadapter

 Kontakt

 Bruksanvisning

Egenskaper
 Digital lyd 

Klart og naturlig tale med minimal forsinkelse 
og ingen forvrengning.

 Qualcomm® aptX™ LL 
Tilkobles mobiltelefonen og TV via  
Maxi Pro TV-sender.

 Lett å bruke 
Ergonomisk design med store taktile knapper, 
mykt gripevennlig materiale og kraftige LED 
indikatorer. Ideell for personer med nedsatt 
sanselig følelse eller syn.

 Høreapparatvennlig 
Fungerar med alle høreapparater med telespole.
(Krever tillbehør, halsslynge BE9159)

Omgivelser
 Driftstemperatur: 0° – 35 ° C
 Relativ luftfuktighet: 15% – 90%  

(ikke kondenserende)

Tillbehør
 BE9122 Hodetelefon (stereo), svarte
 BE9124 Øretelefoner (stereo), svarte
 BE9233 Hodetelefon med mikrofon, svart
 BE9229 Øretelefoner med mikrofon, svarte
 BE9125 Stetoclips, svarte
 BE9159 Halsslynge med 90 cm ledning, svart
 BE9161 Halsslynge med 15 cm ledning, svart
 BE9228 Fiberoptisk ledning, hvit 
 BE9123 Mini-stereo-til-RCA ledningssett, hvitt 
 BE9254 Enkel DC-til-USB ladeledning, hvit
 BE9148 Dubbel DC-til-USB ladeledning, svart
 BE9273 Universal strømadapter, hvit
 BE9262 Universal strømadapter, svart

Tilkobllinger
 Hodetelefonuttak: 3.5 mm mini-stereo
 Ladeuttak: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

Utganger
 Utnivå med BE9124 Øretelefoner 

135dB  @ 1kHz (SPL90)  
136dB (HF Ave. SPL90) 
Forsterkning ved full styrke: 49dB @ 1kHz 
Referensforsterkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)

 Utnivå med BE9122 Hodetelefoner 
122dB @ 1kHz (SPL90) 
127dB (HF Ave. SPL90) 
Forsterkning ved full styrke: 36dB @ 1kHz 
Referensforsterkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)

 Utnivå med BE9125 Stetoclips 
136dB @ 1kHz (SPL90) 
133dB (HF Ave. SPL90) 
Forsterkning ved full  styrke: 43dB @ 1kHz 
Referensforsterkning: 43dB @ 1kHz (SPL70)

 Mikrofon SNR 
53dB @ 1kHz 1% THD

 Forvrengning 
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD  
(Mik elektrisk)

 Bluetooth SNR 
85dB @1kHz 1%THD (BT med TV-sender)

 Frekvensrespons 
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)

 Uteffekt 
Maks 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

Hodetelefon

Dybde: 27 mm
Vekt: 127 g
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Regulatoriske krav
 Maxi Pro oppfyller følgende regulatoriske krav:

R-NZ

FCC ID: 2APAKBE2021 IC: 6693A-BE2021 R  204-720513

Vedlikehold og rengjøring
 For å gjøre rent produktet, koble ut strømled-

ningen og alle ander kabler. Bruk en myk, lofri 
klut. Unngå å få fuktighet i åpningene.

 Ikke bruk vaskemidler, aerosolspray, løsemidler, 
alkohol, ammoniakk eller skuremidler.

Ladeuttak


