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Utformad för bättre 
ljudåtergivning med 20 dB 
mindre brus än andra  
mottagare

Strömlinjeformade funktioner 
med smarta och enkla lösningar 
för underhåll

Lägre vikt och hälften så stor 
som andra mottagare, vilket gör 
den enklare att hantera, förvara 
och använda

Listen Technologies

mottagare revolutionerar

livet för människor

med nedsatt hörsel

genom att ge den

bästa upplevelsen

för användaren.

REVOLUTIONERANDE MOTTAGARE
Ännu mindre. Ännu bättre. 

Förbättrad halsslinga ger klarare ljud 
för användare av hörapparat och 
cohlea-implantat

Uppgraderad batteriteknik minskar 
kostnaderna över tiden och förenklar 
återvinningen av batterier



ListenIR-SÄNDARE

LT-84 ListenIR kombinerad sändare/radiator

LA-140 Stationär radiator

LT-82 och LA-140 LT-84 och LA-141 

 Sekretess 

 För mellanstora till väldigt stora ytor 

 För små till stora ytor 

3 716 m² Maxtäckning per radiator  2 787 m² 

 Sändare/radiator i samma enhet 

(4) Kräver fyra LT-82 Maximalt antal kanaler (4) Kräver två LT-84

 Perfekt som hörseltekniskt hjälpmedel samt vid 
språk- och syntolkning 

 Kompatibel med samtliga av Listens och  
konkurrenters mottagare 

 Inbyggd funktion för delay-kompensation 

 Stereofunktion 

2 Antal expansionsradiatorer 4

 Fästen medföljer 

Koaxial/CAT5e Anslutningskabel till radiator CAT5e

 Rackmontering 

 Fjärrströmförsörjning *

LA-141 ListenIR expansionsradiator

LT-82 med rackfäste LT-84 och LA-141 med medföljande fäste

LT-82 Stationär IR-sändare

*Se ListenTechs anteckningar om fjärrströmförsörjning på www.listentech.com. 



ListenIR-MOTTAGARE

LR-42 IR-stetoskop 
4-kanalig mottagare

LR-4200-IR

LR-42 LR-4200 IR LR-5200 IR
   Ultrakänslig mottagare

929 m²  3 716 m² 3 716 m² Täckning med LT-82 och en LA-140-radiator

 696 m²  2 787 m² 2 787 m² Täckning med LT-84

   IR-transparent skal

   Kompatibelt med Listens och konkurrenters 
IR-system

   Integrerad funktion för halsslinga för  
användning med T-spole

4 kanaler Mono (LT-84)
4 kanaler Stereo (LT-82)

1 kanal Mono (LT-84)
1 kanal Stereo (LT-82)

4 kanaler Mono (LT-84)
4 kanaler Stereo (LT-82) Flerkanalslyssning

   Kostnadsfri mjukvara för administrering av 
iDSP-mottagare

   Anpassade inställningar och kloning via 
mjukvara

AAA-batterier, alkaliska eller NiMH Li-ion Li-ion Batterityp

   Anpassningsbar skärm

   USB-laddning

IR-produkter från Listen Technologies:

• Erbjuder den bästa helhetsupplevelsen för 
personer med hörselnedsättning

• Perfekt för klassrum, styrelserum, rättssalar 
och andra platser där ljudsignalen måste 
hållas inom rummet

LR-5200-IR Listens iDSP-mjukvara



DIAGRAM

Systemdiagram över LT-82 med en kanal, mono eller stereo
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TILLBEHÖR

Produkt Beskrivning Används till

                                      LA-381/LA-382
Den intelligenta laddningsstationen, i kombination med 
kabelhanteringen, förenklar laddningen, förvaringen och 
hanteringen av upp till 12 iDSP-mottagare

LR-4200-IR och LR-5200-IR

                                       LA-423 USB-laddare för upp till fyra iDSP-mottagare LR-4200-IR och LR-5200-IR

                                       LA-380 En laddnings- och transportväska för säker transport, 
laddning och hantering av upp till 12 iDSP-mottagare LR-4200-IR och LR-5200-IR

                                       LA-350 Laddningsstation för enkel hantering och laddning av upp 
till åtta stetoskop-mottagare LR-42

                                       LPT-A117 Utrustning för fjärrströmförsörjning av en IR-enhet
LT-84 och LA-141 (se Listen 

Techs instruktioner på  
www.listentech.com)

                                      LA-347-GY/LA-347-WH 
Monteringsplatta för väggdosa i vitt eller grått, passar för 
en väggdosa av standardformat* och ger en stabil bas för 
LT-84, LA-141 eller LA-140 (*amerikansk standard)

LT-84 och LA-141 eller 
LA-140

                                       LA-166 Halsslinga för ljudöverföring till cochlea-implantat och 
hörapparater med inbyggd T-spole Alla ListenIR-mottagare

                                       LA-430

Den intelligenta halsslingan/hängremmen har en 
avancerad DSP- slingförstärkare som förbättrar 
upplevelsen för användare av cochlea-implantat och 
hörapparat med T-spole

LR-4200-IR och LR-5200-IR

                                       LA-401
Den universella hörsnäckan är utformad för att enkelt 
passa ett öra för ökad komfort. Erbjuder fantastiskt ljud. 
Avsaknaden av kudde underlättar renhållningen

Alla ListenIR-mottagare

                                      LA-402 De universella stereohörlurarna är bekväma, erbjuder 
fantastiskt ljud och stänger ute visst bakgrundsljud Alla ListenIR-mottagare

                                      LA-404 Den universella in-ear-hörluren i mono är en populär 
lösning för ett öra Alla ListenIR-mottagare

                                      LA-405
Den universella in-ear-hörluren i stereo erbjuder 
fantastiskt ljud och är utformad för att sitta perfekt i 
öronen

Alla ListenIR-mottagare
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