
Adaptador connectline 
fone 2.0

Informação do produto

O ConnectLine Telefone é uma interface entre os telefones fixos convencionais 
e o Streamer, com objetivo de transformar os aparelhos auditivos a em fones de 
ouvido sem fio.

Como parte do sitema ConnectLine, o adaptador de telefone  fucniona em conjunto 
com outras soluções ConnectLine como celulares, TV e ConnectLine Microfone.

Um sistema totalmente integrado
Com o ConnectLine é o usuário quem 
controla o sistema e não o contrário.  
Características avançadas como   
AutoPriority e AutoConnect garantem 
que o usuário possa ouvir e atender  
uma chamada telefônica enquanto  
assiste TV.

Telefone Fixo
O Adaptador de Telefone 2.0 é instalado 
juntamente a um telefone fixo já existente.  

Uma vez que o usuário esteja na faixa 
de alcance do adaptador de telefone, o 
Streamer é conectado automaticamente 
e pronto para receber chamadas (Auto-
Connect). 

Uma vez que o usuário esrá nafaixa 
do adaptador de telefone, o  Streamer 
Pro ou o ConnectClip automaticamente 
se conecta  está pronto para receber 
chamadas (AutoConnect). 

A ligação pode ser facilmente atendida, 
com um simples toque de botão no  
Streamer Pro, a uma distância de até 30 
metros do adaptador de telefone. Para o 
ConnectClip, a ligação será atendida ao 
clicar o botão multi-uso com pressão curta.

AutoPriority
Se o usuário está ouvindo a TV usando   
o ConnectLine TV (ou outra fonte de  
áudio), a característica AutoPriority  
garante que uma chamada seja notificada.

AutoResume
Uma vez que a ligação é terminada o  
Streamer Pro ou o ConnectClip automat-
icamente retorna ao estágio anterior. Por 
exemplo, retornar o som da TV. 

Para maiores informações por favor 
acesse: www.oticon.com/phone

*  Ambos o Oticon Streamer Pro e o ConnectClip podem ser pareados com o Adaptador de Telefone, mas eles não irão 
funcionar simultaneamente. A recomendação é parear um por vez. 



Referências:
1. Um cabo ou interface de computador está incluso com o Streamer Pro  e o  ConnectClip.  Tambpem está disponível como um acessório

www.oticon.com/connectline
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Dados Técnicos

Nome do produto e modelo ConnectLine Adaptador de telefone 2.0, Model BS-H200

Compatibilidade Streamer Pro 1.4 ou posterior e o ConnectClip 1.1 ou posterior 

Dimensões 124 x 80 x 21 mm; peso 100 g.

Recursos do Sistema  
ConnectLine 

AutoConnect: irá se conectar automaticamente ao Streamer Pro ou ao ConnectClip quando dentro da 
faixa  de alcance. 
AutoPriority: As chamadas recebidas serão priorizadas em relação ao som da TV.
Proximidade pareamento: O adaptador de telefone irá automaticamente se parear ao Streamer Pro  
ou ao  ConnectClip se ambos o Streamer Pro ou o ConnectClip estiverem em modo de pareamento.

Intervalo Até 30 metros com Streamer Pro ou ConnectClip (sem barreiras)

Conexões Linha telefônica in/out com interface para (analógico) telefônico fixo(PSTN) (RJ11/RJ11)
ConnectLine in/out com interface direta para computador1, por exemplo.

Consumo de energia Máx. 190 mA (usando  fonte de alimentação incluída)

Headset in Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ

Headset out -15 — -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω

Largura de Banda de Áudio Livre Licença de 2,4 GHz (ISM band)

AutoConnect (faixa) Sim  (30 metros)

Qualidade do Áudio Mono / 8 kHz Amostra de freq.

Frequência 80 Hz - 3.5 kHz (wireless)

Temperatura de operação 10 - 40 °C

Temperatura de armazenamento -20 - 70 °C

Emissões Max. 39 dBμV/m @ 3 metros. Em conformidade com todas as normas relevantes

Included
• RJ11 – RJ11 cabo para conexão 

com telefone fixo residencial
• Fonte de alimentação
• Instruções de uso Indicador  

de energia
Status


