Heyrnarvarnir
Phonak Primero DPC+
Virk “active” heyrnarvörn fyrir örugg samskipti í miklum hávaða

Primero DPC+ eru byltingarkennd heyrnartól með
virkri (active) heyrnarvörn og tengingarmöguleika
við farsíma eða talstöðvar, til notkunar við krefjandi
hlustunarskilyrði í mjög miklum hávaða.

Primero DPC+

Í stað hefðbundins svanaháls hljóðnema, sem
staðsettur er við munn notandans, er Primero DPC+
búin hljóðnemum sem sitja í hlustarstykkjatengjunum (earJacks™) og nema þaðan enduróm
raddarinnar úr hlustinni. Primero DPC+ virkar vel við
hlustunarskilyrði upp að 115 dB (samsvarar stórum
rokktónleikum) og tryggir jafnframt áframhaldandi
virka dempun við enn meiri hávaða.

Hlustarstykki
(eShell)

Öryggisól

Þar sem Primero DPC+ er virk heyrnarvörn, dempar
hún í samræmi við hljóðstyrk umhverﬁsins og er því
aðeins virk þegar hljóðstyrkur er skaðlegur. Kerﬁð
hefur því hvorki áhrif á heyrn né stefnuheyrn
notandans við aðstæður þar sem hljóðstyrkur
yﬁrstígur ekki skaðleg mörk.

• Heyrnartól með virkri heyrnarvörn til notkunar
við krefjandi aðstæður í miklum hávaða
• Sjálfvirk dempun á skaðlegum hljóðum eins og
skothvellum og öðrum skellhljóðum
• Sendir skýr talskilaboð án þess að umhverﬁshljóð
berist inn í kerﬁð
• Eðlileg heyrn við hljóðari aðstæður með
möguleika á að stilla styrk umhverﬁshljóða
• Í boði eru bæði stöðluð- og sérsmíðuð
hlustarstykki (eShells)
• Samhæfð með ýmsum gerðum talstöðva (sjá
samhæﬁngarlista)
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Stýribox

Stilling á styrk
umhverﬁshljóða
PTT-hnappur
(Push-to-talk)

Tenging
við talstöð
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Gerir hið ómögulega mögulegt
Hlustarstykkjatengi (earjacks™) Primero DPC+
innihalda hátalara og tvo hljóðnema; annar hljóðneminn er staðsettur innan á tengjunum og hinn
utan á þeim. Þessir smáu hljóðnemar nema annars
vegar
rödd
notandans
og
hins
vegar
umhverﬁshávaða. Með tækni sem nefnist "Blind
Source Separation (BBS)" er talið aðskilið og
hávaðaminnkandi (noise-cancellation) virkni bætt
við til að hámarka gæði talsendingar (virkt í
umhverﬁshávaða upp að 115 dB). Bergmál er einnig
fjarlægt og saman gerir þetta notanda Primero DPC+
kleift að tala á eðlilegum hljóðstyrk og móttakanda
að heyra rödd sendandans skýrt og greinilega.
Í litlum umhverﬁshávaða er Primero DPC+
heyrnarvörnin "hljóðfræðilega gegnsæ". Notandinn
heyrir öll umhverﬁshljóð eins og hann væri ekki með
neina heyrnarvörn. Þar af leiðandi er engin þörf að
fjarlægja heyrnarvörnina úr eyrunum þegar
umhverﬁshávaði minnkar.
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Utanáliggjandi
hljóðnemi sem nemur
umhverﬁshljóð

Hljóðnemi innan í
hlustarstykkjatenginu
sem nemur tal
viðkomandi
í hlustinni
Hátalari
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Þráðlausir PTT-hnappar (Push-to-talk)
Í boði eru tvær gerðir af þráðlausum PTT-hnöppum sem virkja talsendingu Primero DPC+ í gegnum
mismunandi gerðir af tveggja rása talstöðvum. Hnapparnir eru vatnsheldir, endingargóðir og hannaðir til að
þola mikið álag. Báðar gerðir vinna á 2.4 GHz.

Þráðlaus PTT-hnappur
Fyrir krefjandi aðstæður og átök
• Auðkennisstilling
• Tónasendir
• Hljóð af (mute)
• Ljós sem sýnir stöðu rafhlöðu (LED)
• AAA rafhlaða
• Festingar:
Klemma, armband, franskur rennilás
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Falinn PTT-hnappur
• Fyrirferðalítill, léttur og
þægilegur í notkun
• Auðkennisstilling
• Tónasendir
• Hljóð af (mute)
• Hægt að kanna stöðu
rafhlöðu (LED)
• CR 2032 3V lithium rafhlaða
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Tæknilegar upplýsingar
Hámarks hljóðstyrkur hátalara án móttöku frá talstöð

83 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

Hljóðstýring á umhverﬁshljóðum (8 þrep)

-15 dB til +6 dB miðað við eðlilega heyrn

Hámarks hljóðstyrkur hátalara með móttöku frá talstöð

91 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

Hámarks styrkur umhverﬁshljóða frá upptöku raddar í hlust

115 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

Spennugjaﬁ

Talstöð eða LR03 (AAA) rafhlaða

Spenna frá talstöð

3.3 V - 24 V

Endingartími rafhlöðu

200 klst. (ekki tengt við talstöð)

Þyngd

90 grömm

Notkunarhitastig

-20°C til +60°C

IP ﬂokkun stýribox

IP54

Kraftur við að aftengja snúru

50 N

Kraftur til að opna tengi

8 - 16 N

Kraftur til að öryggislæsingar á hálsól opnist

12 - 25 N

Staðlar / Samræmismat

EN 352-7 / EN 352-2 / EN 55022 / EN55024

Tengistykki við talstöðvar

Í boði fyrir felstar gerðir talstöðva

Föst (passive) dempun (EN 352-2:2002)
Þegar slökkt er á virkri dempun (SNR = 24)
40
30
20
10
125

250

500

1000

2000

4000

8000

Tíðni (Hz)

Virk (active) dempun (EN 352-7:2002)
Hávaði þar sem hljóðstyrkur í eyrunum yﬁrstígur fyrst 85 dB(A)
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Hátíðnir

108 dB

Miðtíðnir

104 dB

Lágtíðnir

99 dB

