Ongelmia kuulemisen kanssa?
Onko joissain tilanteissa vaikea kuulla?

Kotona. Tarvitseeko kumppanisi usein korottaa
ääntään, saadakseen tiedon “perille” ?

Kaupassa. Onko välillä vaikea ymmärtää mitä
kaupan henkilökunta sanoo ?

Ystävien kanssa. Onko sinulla vaikeuksia seurata
ystävien keskustelua ?

TV:n katselu. Kadotatko välillä sanoja kun katselet
televisiotasi normaalilla äänenvoimakkuudella ?

Teatterissa. Vältätkö elokuvissa ja teattereissa
käyntiä huonon kuulemisen vuoksi ?

Kuulokoje. Koetko, että kuulokojeesi ei auta riittävästi joissakin kuuntelutilanteissa ?

Mino

Tämä on ratkaisu
Mino on uusi puheääntä vahvistava laite, joka helpottaa sinua
kuulemaan paremmin jokapäiväisissä tilanteissa, käytätpä kuulokojetta tai vain väliaikaisissa kuunteluvaikeuksissa.
CD- tasoinen äänenlaatu
Mino käyttää samanlaista
digitaalista tekniikkaa kuten
CD/DVD soittimet, mahdollistaen kristallin kirkkaan
puheen kuulemisen taustahälystä huolimatta.
Kevyt ja taskukoinen
Mino on yhtä pieni kuin
nykyaikainen puhelin ja
painaa vain 75 g. Joten se
ei ole liian painava taskussa
pidettäväksi.

Ominaisuudet.
Paljon käyttökelpoisia ominaisuksia.

Yhden kosketuksen toiminta
Minoa on helppo käyttää.
Kaikki toiminnot tehdään
yksinkertaisilla napin painalluksilla ja laitteessa ei ole
monimutkaista menuvalikkoa.

Pitkä toiminta-aika
Mino käyttää ladattavaa
Li-Ion- akkua, aivan kuten
puhelimetkin. Joten
sinun ei tarvitse koskaan
huolehtia paristojen vaihdosta.

Up to

18Hours
2 Hours
per charge

Less than

1
2 to charge

Nauti musiikista ja TV:sta
Minon avulla voit nauttia
musiikista ja TV:sta juuri
sopivalla voimalla, muita
häiritsemättä. Aina täydellisellä hi-fi äänenlaadulla.

Anna lisävoi
kojeeseen
Kaulasilmukka ja Mino vahvistaa puhetta ja antaa siten
lisävoimaa kuulokojeesi
käyttöön. Äänenvärinsäätö
lisää kuuntelumukavuutta.

Suuntaa kohti ääntä
Minossa on sekä ympärikuuluva että suuntamikrofoniasento.
Suunta-asennolla saat paremmin puheesta selvää, varsinkin
hälyisässä ympäristössä.

Vie Mino elokuviin
Minossa on induktiokuunteluasento. Induktiokela sieppaa
induktiokentän äänet. Niitä
on asennettu esim. elokuviin,
teatterihin, kirkkoihin ja konserttisaleihin.

Minon lisävarusteet
Mikäli tarvitset monipuolisemman laitekokonaisuuden, me tarjoamme useita
lisävarusteita esim. autolaturin,
kuljetuslaukun tai vaihtoehtoiset kuulokkeet. Ratkaisu on
täysin sinun.

Huomaamaton
tapa parempaan
kuulemiseen.

Kuinka se toimii.
Huomaa kuinka Mino voit auttaa sinua jokapäiväisessä elämässä.

Kotona
Kuuntele sopivalla voimakkuudella, ilman, että
muiden tarvitsee korottaa ääntään. Yksinkertaisesti aseta Mino lähelle toista henkilöä ja huolet
kuulemattomuudesta katoavat.
Mino vahvistaa tehokkaasti puheääntä, samalla poistaen taustahälyä. Tuloksena saadaan selkeä ääni ilman
taustahälyä. Minoon on saatavana useita lisävarusteita.
Kuuntelemiseen voidaan valita pantakuulokkeet, MicroSetin™ nappikuulokkeet tai stetoklipin. ( ilman kuulokojetta )

Ystävien kanssa
Ongelmia kuulla hälyisässä ympäristössä?
Valitse suuntamikrofoniasento ja kohdista laite
keskustelijoihin, jolloin taustahäly pienenee.
Suuntamikrofoniasento on erittäin hyvä ratkaisu
käytettäväksi niissä tiloissa, joissa on paljon hälyä kuten
ravintolat, kahvilat, juna-asemat, tavaratalot tai lentokenttä. Voit helposti valita tilanteen mukaan sopivan mikrofonitilan, vain napin panalluksella. Suunta- tai ympärikuuluvan asennon.

Teatterissa
Vältätkö teatterissa tai konsertissa käyntiä?
Monet julkiset tilat, kuten teatterit, konserttisalit,
ja kirkot, ovat varustettuja induktiosilmukalla.
Äänet, joita kuullaan kaiuttimista muutetaan sähkömagneettiseksi kentäksi, jotka Mino sieppaa sen sisäänrakennetulla
induktiokelalla . Minon induktiokela mahdollistaa
aina parhaan äänen oli se sitten taskussa tai pöydällä. Etsi T- silmukan merkkiä ensi kerralla, kun
menet teatteriin tai elokuviin.

Monitaituri.
Huomaa kuinka Mino voit auttaa sinua jokapäiväisessä elämässä.

Kaupassa
Kun olet kaupassa tai tavaratalosssa ostoksilla,
voit pitää Minoa taskussasi. Tällöin katesi jää
vapaaksi muuhun käyttöön.
MicroSet™
™

MicroSet on erityisesti suunniteltu tälläistä käyttöä varten.
Se sisältää pienen kaulusmikrofonin, jonka voit helposti
asettaa vaatteisiisi ja huomaamattoman pienen korvanapin.
Kaulusmikrofoni on suuntaava ja vähentää samalla tavaratalon taustahälyä, joten kuulet helpommin henkilökunnan tai
lähellä olevan ystäväsi puhetta.

TV:n katselu
Jos et kuule tarpeeksi hyvin, lisäät vaistomaisesti
TV:n äänenvoimakkuutta liikaa, mikä ei välttämättä ole muiden perheenjäsenten mielestä
mukavaa.

Cable kit

Käyttämällä Minoa, sinun ei tarvitse lisätä TV:n äänenvoimakkuutta kuullaksesi paremmin. Kytke lisävarusteena saatava kaapelisarja Minoon ja televisioon. Tämä mahdollistaa
TV:n kuuntelun, jopa stereona, ilman, että häiritset muita
perheenjäseniä. Jos haluat kuunnella muita, kesken ohjelman, painat vain MIC- nappia, jolloin TV:n ääni vaimenee.

Kuulokojeella
Mikäli kuulokojeesi ei aivan kaikissa tilanteissa ole riittävä, kannattaisi kokeilla Minoa ja
huomaamatonta induktiosilmukkaa.
Mino lisävahvistaa ääntä ja toimii kuten kaukosäädin, jolla
voit muuttaa voimakkuutta ja äänenväriä sekä mikrofonin
toimintaa. Voit kytkeä Minon myös televisioon, jolloin voit
kuunnella vahvistettua ääntä kojeesi T-asennolla.
Matkustatko paljon? Silloin hyvä hankinta on kuljetuslaukku.
Siihen mahtuu Mino, laturi ja sen muut tarvikkeet kätevästi.

Neck loop

Lisävarusteet.
Luo ratkaisu, joka on juuri sinun tarpeitasi varten.

(Induktiosilmukalla)

T
In

Out

Pantakuulokkeet BE9122
Kestävät stereokuulokkeet
hyvällä äänenlaadulla.
Puolisuljetut kuulokkeet vähentävät äänen uloskuulumista.
Taitettavuus helpottaa kuljetusta.

Induktiosilmukka BE9128

USB autolaturi BE9143

Induktiosilmukan avulla voit
kuunnella Minoa myös kuulokojeella. Kytke silmukka Minoon ja
aseta kuulokojeesi T-asentoon.

Autolaturin avulla voit ladata Minon helposti autossasi.
Kytke laite lataukseen ja Mino
on täsin ladattu 2,5 tunnissa.

Stetoklipit

BE9125
Stetoklipeillä on mahdollista
saavuttaa äänenpainetaso,
joka on jopa 140 dB. Ne ovat
mukavat käyttää sekä helpot
asettaa ja poisottaa päästä.

Johtosarja BE9137
Sen avulla voit kytkeä Minon
televisioon tai multimedialaitteisiin ja nauttia korkealaatuisesta stereoäänestä. Sisältää
jatkojohdon RCA adaptereilla.

Kuljetuslaukku BE9147

Nappikuulokkeet BE9124

Solmiomikrofoni BE9136

MicroSet™

Pienet ja kevyet stereonappikuulokkeet, joissa on hyvä
herkkyys. ympäristöäänien
vaimennus on myös erittäin
hyvä.

Aseta se lähelle äänilähdettä
vaikeissa kuunteluolosuhteissa.
Toimii myös hyvin huomaamattomana ratkaisuna, kun Mino
laitetaan esim. taskuun.

MicroSet sisältää pienen kaulusmikrofonin, jonka voit asettaa
vaattesiin ja huomaamattoman
korvaan laitettavan nappikuulokkeen.
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Laukku on musta valkoisella
reunalla ja siinä on vahvistettu kansi. Se suojaa tehokkaasti Minoa ja lisävarusteita
matkan aikana.

