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Przenośny system pętli indukcyjnej LA9 0 to wygodne 
rozwiązanie dla użytkowników aparatów słuchowych, 
albowiem ułatwia im słuchanie rozmów w hałaśliwym 
otoczeniu za pomocą aparatu słuchowego przełączo-
nego w pozycję „T”. 
 
Może być używany w recepcjach, salach 
konferencyjnych, stanowiskach obsługi, kasach 
…wszędzie tam, gdzie rozmowa indywidualna musi 
odbywać się w hałaśliwym miejscu lub tam, gdzie 
wymagana jest dyskrecja. Może być również używany  
w sali konferencyjnej dla jednego użytkownika aparatu 
słuchowego, aby mógł on słyszeć grupę osób 
używających mikrofonów. To urządzenie pomoże  
w zapewnieniu zgodności z „Ustawą o zapewnieniu 
Dostępności”. 
Mikrofon, wbudowany w urządzenie, wychwytuje głos 
osoby, która ma być słyszana i przesyła sygnał „pętli” do 
użytkownika aparatu słuchowego. Osoba mówiąca  
i użytkownik aparatu słuchowego muszą znajdować się 
w odległości max. 1 m od urządzenia.  
 

 
        Możliwości 

• Światełko potwierdzające działanie 

• Zasilanie bateryjne/sieciowe 

• Wskaźnik ładowania 

• Wskaźniki włączenia/wyłączenia 

• Transmisja głosu/wskaźnik działania pętli 

• Przełącznik dla mikrofonu: 
wewnętrzny/zewnętrzny/mieszane  

• Gniazdo 3,5 mm  do mikrofonu 
zewnętrznego  

• Regulacja czułości mikrofonu zewnętrznego 

• Gniazdo Kensington Lock (zabezpieczenie 
przed kradzieżą)  

• Otwory montażowe na śruby  

• 4 samoprzylepne gumowe nóżki  

• 2 lata gwarancji 
 

 

Zawartość 
• wzmacniacz z wbudowaną pętlą 

• 2 kolorowe panele do wyboru 

• bateria akumulatorów 

• zasilacz/ładowarka  16V DC 1A 

• naklejka montażowa pętli„T” 
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Użytkownik aparatu słuchowego zobaczy światełko z przodu urządzenia, które 
potwierdza, że system działa a  mówca zobaczy informację, że jego głos jest 
transmitowany.  
 
System może być używany z dodatkowym zewnętrznym mikrofonem do 
wzmocnienia mowy osoby, która ma być słyszana i z dołączoną słuchawką 
telefoniczną, aby obie osoby mogły mieć wyraźniejsze odbieranie i przesyłanie 
swoich głosów,  przy mniejszym wpływie hałasu w otoczeniu.  
Taki zestaw pętli (LA9 0 set) przeznaczony jest nie tylko do stałej instalacji przy 
ladach sprzedaży, ale jest też idealny do dyskretnych konsultacji i stanowi cenną 
usługę nie tylko dla osób z wadami słuchu, ponieważ dołączona słuchawka 
będzie działać jak telefon między mówcą a słuchaczem.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Parametry techniczne 

Zasilanie Wewnętrzny akumulator NiMH 12V DC 1300mAh 
Zewnętrzna Ładowarka  100-240V 50-60Hz AC 20VA  16.0VDC 1.0A 
Automatyczny wyłącznik po 5 minutach 
Czas ładowania ok. 4 godzin 
Czas pracy po naładowaniu  ok. 6 godzin 

Regulacje Zewnętrzny Mikrofon / Wejście liniowe: regulator obrotowy. 

Wejścia 1 x wewnętrzny mikrofon; czułośc -60dB ±3dB 
1 x liniowe dla zewnętrznego mikrofonu.  Gniazdo 3.5mm stereo jack  
Gniazdo zasilania DC dla mikrofonu pojemnościowego. 
Czułość 2-500mV przy pełnym wysterowaniu 

Pętla Wbudowana cewka Pętli, Moc wyjściowa 10W max. 

Wzkaźnki Niebieski (LED) wskazanie “Włączenia” na froncie  
Zielony (LED) wskazanie “Włączenia” z tyłu 
Pomarańczowy (LED) wskazanie poziomu wysterowania „pętli" 

Wymiary Szerokość 200mm, Wysokość 185mm, Głębokość 75mm 
Ciężar:  680g razem z akumulatorami. 
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Zestaw (LA9 0 set)  

zawiera wszystko, czego 
potrzebujesz do profesjonalnego 
zastosowania:  
 
* słuchawkę „telefoniczną” 
* specjalny uchwyt na słuchawkę  
* mikrofon stołowy 
* przewód połączeniowy 


