
OSOBISTY WZMACNIACZ DŹWIĘKU 
DUAL PLUS

model: JH-A39

Osobisty wzmacniacz dźwięku Dual Plus to nowoczesne rozwiązanie do osób,
które  dotknęły  problemy  ze  słuchem.  Urządzenie  ułatwi  kontakt  z  otoczeniem,
pomoże  w  wielu  codziennych  sytuacjach  i  znacząco  podniesie  komfort  życia.
Pozwoli cieszyć się wysoko wzmocnionym, czystym dźwiękiem, eliminując przy tym
zbędne szumy tła – bez przeszkód obejrzysz swój ulubiony program, zrobisz zakupy
i porozumiesz się z bliskimi.

W zestawie znajdują się dwa wzmacniacze – na prawe i lewe ucho. W zależności
od potrzeb możesz korzystać z jednego lub z obu naraz. Są bardzo lekkie i wygodne;
ergonomiczny kształt sprawia, że nie uciskają i nie powodują bólu uszu nawet przy
długim noszeniu.  Brak  przewodów sprawia,  że  idealnie  sprawdzają  się  u osób
noszących okulary czy maseczki ochronne.

Sterowanie  jest  bardzo  łatwe i  intuicyjne –  jednym  dotknięciem  włączysz  lub
wyłączysz wzmacniacz oraz ustawisz jeden z sześciu poziomów głośności.  Dzięki
etui z funkcją ładowania nie jesteś zależny od źródła prądu - gdy nie korzystasz ze
słuchawek, włóż je do pudełka, a naładują się same. Czas pracy wzmacniaczy na
jednym ładowaniu to aż 10 do 12 godzin.

Zestaw  zawiera: 2  wzmacniacze  (do  prawego  i  lewego  ucha),  etui  z  funkcją
ładowania, ładowarkę, kabel USB, 6 zapasowych końcówek, szczoteczkę i czyścik

ZALETY:

- intuicyjna obsługa
- sterowanie dotykowe
- do obu uszu na raz
- znacząco wzmacnia dźwięki eliminując przy tym szumy tła
- wszechstronne zastosowanie (np. do słuchania radia lub telewizji, rozmów w 
pomieszczeniu i na zewnątrz)
- nowoczesny, minimalistyczny dizajn
- szybkie i wygodne ładowanie za pomocą kabla USB
- etui ładujące z diodami kontrolnymi



DANE TECHNICZNE:

- 6 poziomów głośności
- zakres częstotliwości 400 - 4500 Hz
- akumulator litowo-jonowy, wskaźnik ładowania LED
- czas pracy na jednym ładowaniu: ok. 10 – 12 h
- czas ładowania etui: ok. 90 min
- czas ładowania wzmacniaczy: ok. 90 – 120 min
- napięcie ładowania: wzmacniacze 4.2 V / etui 3.7 V
- waga jednego wzmacniacza: 3 g

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak dbać o wzmacniacz?

Czyść  codziennie  wzmacniacz  dźwięku  ze  względów  higienicznych  oraz  dla  zachowania  jego
funkcjonalności. Czyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Otwory we wkładkach dousznych czyść
regularnie szczoteczką i patyczkiem dostarczanymi z urządzeniem. Podczas czyszczenia końcówki
powinny być zdjęte z urzadzenia. UWAGA: Nie wolno zanurzać wzmacniacza dźwięku w wodzie.
Nie wolno wstawiać urządzenia oraz akcesoriów do wody.

Jakie są przeciwskazania do korzystania ze wzmacniacza?

Nie  można korzystać  z  niego  przy  przewlekłym zapaleniui  ucha  oraz przy  wadach wrodzonych
przewodu  słuchowego.  Jest  nieodpowiedni  dla  dzieci  poniżej  36  miesiąca  życia.  Wzmacniacz
powienien  być  wykorzystywany  wyłącznie  do  kompensacji  zaburzeń  słuchu,  a  nie  do  celów
terapeutycznych.


