
AKUMULATOROWY WZMACNIACZ DŹWIĘKU 
ELEGANT PLUS

model JH-TW40

Akumulatorowy  wzmacniacz  dźwięku  Elegant  Plus to  idealne  urządzenie  dla
osób niedosłyszących. Zapewnia czysty, wysoko wzmocniony dźwięk oraz redukcję
uciążliwych szumów.

Cechuje go łatwość użycia – wystarczy włożyć słuchawki do uszu i odpowiednio
ustawić  głośność,  by cieszyć  się  zrozumiałymi  dźwiękami  bez zniekształceń oraz
długi czas działania. Na jednym ładowaniu  urządzenie może pracować aż do 80
godzin.  6 poziomów głośności pozwala idealnie dopasować poziom dźwięku do
potrzeb użytkownika. 

Praktyczny  pasek  na  szyję sprawia,  że  wzmacniacz  nigdy  przypadkiem  nie
spadnie, uszkadzając się czy gubiąc. Jest idealny dla osób aktywnych, sprawdzi się
w  czasie  spacerów  czy  uprawiania  sportu.  Wzmacniacz  jest  lekki  i  wygodny;
ergonomiczny kształt sprawia, że nie uciska i nie powoduje bólu uszu nawet przy
długim noszeniu. 

Zestaw zawiera: wzmacniacz,  kabel  USB,  6  łatwych  do  utrzymania  w czystości
końcówek, szczoteczkę do czyszczenia urządzenia

ZALETY:

- nowoczesny wygląd
- odpowiedni dla osób w każdym wieku
- wszechstronne zastosowanie: do słuchania radia lub telewizji, podczas rozmowy, 
podczas uprawiania sportu itp.)
- wygodna obsługa dzięki dużym przyciskom
- znacząco podnosi komfort podczas rozmowy
- praktyczny pasek na szyję
- wskaźnik ładowania LED

DANE TECHNICZNE:

- waga:
- 2 tryby pracy: standardowy i z redukcją szumów



- szybkie ładowanie (3 h w standardzie, przy użyciu szybkiej ładowarki tylko 1,5 h)
- czas pracy nawet do 80 h
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 110 mAh
- zakres częstotliwości: 250 - 5000 Hz
- 6 poziomów głośności

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie są przeciwwskazania do korzystania z wzmacniacza Elegant Plus?

1) Wrodzona atrezja ucha zewnętrznego lub deformacja jakiejkolwiek części przewodu słuchowego.

2) Głuchota jest niestabilna, a stopień ubytku słuchu często balansuje.

3) Uporczywe bóle głowy, wymioty, ból uszu, szumy lub inne objawy, które nie są korygowalne.

4) Nagła utrata słuchu w ciągu ostatnich 3 miesięcy; szybko postępująca głuchota jednostronna

utrata słuchu lub inna ostra choroba uszu.

5) Wysięk (wydzielina/wyciek) z ucha i/lub częste ropienie (ropa).

6) Głuchota ośrodkowa (ośrodkowy układ nerwowy) lub głuchota nieorganiczna.

7) Pacjenci z ostrym zapaleniem ucha zewnętrznego i zapaleniem błony bębenkowej.

8) Pacjenci z ostrym i przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego (w okresie infekcji

ropnej).

9) Pacjenci cierpiący na alergię na materiały, z których zbudowany jest ten produkt.

Czy z wzmacniacza można korzystać na basenie?

Nie  wolno  zanurzać  wzmacniacza  w  żadnym  płynie.  Należy  zdejmować  wzmacniacz  przed

pływaniem lub kąpielą. Zanim założymy ponownie urządzenie po zakończeniu pływania lub mycia,

należy odczekać, aż przewód słuchowy wyschnie.


