
O adaptador de TV 3.0 
permite que os usuários de 
aparelhos auditivos Oticon 
desfrutem do som estéreo 
de uma TV, de um sistema 
de entretenimento domés-
tico, rádio ou outra fonte 
de áudio no nível de som 
de sua preferência, trans-
mitido diretamente para 
seus aparelhos auditivos. O 
Adaptador de TV 3.0 supor-
ta uma variedade de  
conexões, inclusive Estéreo 
Digital e Dolby® Digital atra-
vés de TOSLINK ótico.

Acessórios sem fio

Ficha de dados técnicos
Adaptador de TV 3.0

Um sistema completamente integrado
O Adaptador de TV se conecta diretamente aos aparelhos auditivos do usuário, 
permitindo uso diário sem complicações.

Fácil de usar
O Adaptador de TV foi desenvolvido e amplamente testado com usuários de 
aparelhos auditivos em mente para garantir a melhor facilidade de uso possível.

Fontes de áudio digital
O Adaptador de TV suporta som digital em dois formatos amplamente usados: 
Estéreo Digital (PCM) e Dolby® Digital. Isso aumenta as oportunidades para os 
usuários se beneficiarem do som transmitido de sistemas de home theatre e 
televisões de tela plana.

MultiConnect
O Adaptador de TV pode ser conectado a inúmeros aparelhos auditivos ao  
mesmo tempo, possibilitando que vários usuários compartilhem a mesma 
experiência.

Pareamento fácil
Assim que os aparelhos auditivos estiverem no modo de pareamento e dentro 
de 30 cm de distância do Adaptador de TV, o Adaptador de TV vai parear 
automaticamente e conectar-se a eles.

Mais informações
Visite www.oticon.br/connectivity para obter mais informações sobre o 
Adaptador de TV.

Dolby e o símbolo de D duplo são marcas comerciais registradas dos Laboratórios Dolby. 
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Indicador de energia Indicador da TV

Power RCA L+R TOSLINK dentro e fora

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum 
Dinamarca
www.sbohearing.com

Dados técnicos

Modelo TVA3

FCC ID
IC

2ACAHTVA3
11936A-TVA3

Condições operacionais Temperatura: +5°C a +40°C
Umidade: 15% a 93%, não condensante
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Condições de armazenamento  
e transporte

Temperatura e umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante  
o transporte e armazenamento:
Temperatura: -25 °C a +70 °C
Umidade: 15% a 93%, sem condensação 
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Dimensões 124 x 80 x 21 mm; peso 107 g.

Recursos do sistema Pareamento automático: O Adaptador de TV será pareado automaticamente com aparelhos auditivos 
no modo de pareamento.
Transmissão Automática: O adaptador de TV iniciará automaticamente a transmissão de áudio quando 
um sinal de áudio válido for detectado.
MultiConnect: O Adaptador de TV pode conectar-se a um número ilimitado de aparelhos auditivos.

Compatibilidade O Adaptador de TV funciona com todas as versões dos aparelhos auditivos Oticon com tecnologia de 
rádio de 2,4 GHz

Conectores de entrada/ 
formato

Mini-entrada de 3,5 mm (L+R) (usando cabo e conversor)
SCART (L+R) (SCART oferecido pela Oticon como acessório separado, cabo RCA incluso)
RCA (L+R)
Estéreo Digital TOSLINK (PCM)/Dolby® Digital

Saída TOSLINK (saída de buffer da entrada TOSLINK)

Intervalo Até 15 metros (linha de visão livre do Adaptador de TV para aparelhos auditivos)

Entradas de áudio (formato) Entrada estéreo analógica (RCA)
Estéreo/PCM (TOSLINK)
Dolby® Digital (TOSLINK)

Latência (a entrada do Adap-
tador de TV no alto-falante do 
aparelho auditivo)

Analógico: 25 ms
Digital: 28 ms
Dolby® Digital: 45 ms

Sensibilidade da entrada da 
linha

6 dB Vrms (analógico), impedância: 10 KΩ

Largura de banda de áudio 10 KHz/estéreo da entrada aos aparelhos auditivos

Auto-ajuste dinâmico AGC (entradas analógicas) (linha em aproximação para 0 dB 5 seg)

Indicadores de status LED de energia e status na frente

Cores Preto

Frequência Livre de licença 2,4 GHz (banda ISM)

Emissões Máx. 17 dBm EIRP. Em conformidade com todas as normas relevantes

Consumo de energia Inativo, sem transmissão de som: 0,8 W
Transmitindo som: 1,5 W

A caixa do Adaptador de TV :
• Instruções de uso
• Fonte de alimentação
• Adaptador de TV - preto
• Cabo ótico TOSLINK de 2,0 metros
• Cabo estéreo RCA para RCA
• Conversor de mini-entrada 3,5 mm 

para RCA


