
Gledanje 
televizije

V avtu

Izboljšana kvaliteta 
zvoka kamorkoli greste...

Dobavitelj za Slovenijo: 

FM sistemi

Boljše poslušanje v 
vseh situacijah...
 Hrupno okolje
Conversor Pro vam omogoča, da se osredotočite na željen 
izvir zvoka. Usmerjen mikrofon v veliki meri zmanjša 
nezaželjene zvoke, ki prihajajo s strani in izza vas.

 Tihi zvoki
Conversor Pro samodejno ojača željene zvoke, kar vam 
omogoča, da brez napora in prilagajanja glasnosti 
slušnega aparata, jasno poslušate tudi tihe zvoke.

 Sproščeni pogovori
Conversor Pro nudi izboljšanjo kvaliteto zvoka in jasnosti 
ter tako omogoča sproščene pogovore z družino, prijatelji 
in sodelavci.

 Gledanje televizije
Conversor Pro in TV Pro vam izboljšata izkušnjo 
pri gledanju televizije. 

 Skupinske nastavitve
Conversor Pro Multipack rešitev za skupinsko delo 
uporabnikov slušnih aparatov. Sistem je primeren za 
šole, druženja in razne skupinske aktivnosti.

V razredu ali 
pedavalnici

V glasni 
restavraciji
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Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si 
Spletna stran: www.audiobm.si

SLUŠNI CENTRI



Sprejemnik lahko uporabnik nosi okoli vratu. Zvok, ki ga je 
sprejemnik prejel iz oddajnika nato brezžično posreduje v 
slušne aparate, kohlearne implante ali slušalke, ki so 
vklopljene v sprejemnik.

V sprejemnik vgrajen mikrofon uporabniku omogoča, da ga 
uporablja kot neodvisen slušni pripomoček za ojačitev zvoka 
pri pogovorih "ena na ena".

The Conversor Pro oddajnik/mikrofon lahko zvok oddaja na 
več sprejemnikov hkrati, kar je idealno za skupinska 
srečanja. Tako oddajnik/mikrofon, kot tudi sprejemnik, 
lahko hitro napolnite za do 10 urno uporabo.

 Conversor TV Pro
Ojačuje zvok televizije, 
radia, VCR/DVD/CD/MP# 
predvajalnika ali računalnika.

TV Pro oddajnik se  vklopi 
direktno v zvočni izvor tako, 
da ta oddaja zvok v 
Conversor Pro sprejemnik.

 Conversor Pro Plus
Vsebuje Conversor Pro, 
TV Pro oddajnik in 
Conversor Pro sprejemnik, 
kar vam tvori odličen slušni 
sistem v vsaki situaciji.

 

Conversor Pro vam lahko 
pomaga v vseh situacijah 
Conversor Pro FM sistemi nudijo optimalno kvaliteto 
zvoka in fleksibilnost zaradi naslednjih prednosti: 

 Zmanjševanje hrupa iz ozadja
Conversor Pro zmanjša nezaželjene zvoke iz 
ozadja vse do 30dB. 

 Brezžično oddajanje
Omogoča, da oddajnik/mikrofon postavite blizu zvočnega 
izvora, uporabnik pa je lahko oddaljen vse do 100 metrov. 

 Zoom nastavitev
Uporabniku omogoča, da sta ta osredotoči na specifičen 
zvok, pri tem pa so nazaželjeni zvoki in motnje iz ozadja 
drastično zmanjšane.

 Vsesmerna nastavitev
Iz vseh smeri zajema bližnje zvoke iz okolice. 
Nastavitev je primerna za družinska srečanja in 
sestanke.

Kjerkoli in za vse življenjske stile
Predstavljamo Conversor® Pro, širok izbor 
FM sistemov, ki zagotavljajo fleksibilnost v 
vsakdanjem življenju.

Naprave nudijo udobje, preprosto uporabo in 
brezžično delovanje. Conversor Pro FM sistemi so 
idealna rešitev za vse, ki imajo izgubo sluha. Vse 
naprave so zasnovane tako, da se jih preprosto 
uporablja tudi s slušnimi aparati, kohlearnimi implanti 
in slušalkami, ki vsebujejo telefonsko tuljavico. 
Conversor Pro FM sistemi omogočajo lažje poslušanje 
in sproščene pogovore v predavalnicah, pisarnah, 
družbenih dogodkih, v avtu, v trgovini ali doma med 
gledanjem televizije ali poslušanjem radia.

Izdelani za udobje in diskretno uporabo
Conversor Pro se osredotoča na željene izvire zvoka, 
hkrati pa zmanjšuje hrup iz ozadja, kar naredi zvok veliko 
bolj čist in razumljiv. Tudi v hrupnem okolju se z dodatno 
jakostjo slušne aparate nekoliko razbremeni, kar omogoča 
čist in jasen zvok.

Mikrofon/
oddajnik

Sprejemnik Slušni
aparat

Zvočni
izvor

Conversor Pro sestavljata 
dve lahki komponenti - 
oddajnik / mikrofon in 
majcen sprejemnik, ki se ga 
lahko nosi okoli vratu

Uporabnik Conversor Pro lahko posluša zvoke, ki jih želi 
slišati tako, da izbere Zoom način delovanja, ki zagotavlja 
jasno poslušanje in je primeren za pogovore "ena na ena". 
Za skupinske aktivnosti in druženja pa je bolj primeren 
vsesmerni način delovanja mikrofonov. 

Oddajnik / mikrofon lahko:
 držite v roki in usmerite v željen izvor zvoka
 nosi sogovornik, ki se nahaja lahko tudi v drugem

prostoru. Primerno tudi za predavanja.
 postavite v bližino izvora zvoka, uporabnik, ki nosti

sprejemnik pa je lahko od oddaljen do 50m v notranjih
prostorih in do 100m na prostem.

 za boljšo izkušnjo pri poslušanju direktno povežete s
televizijo, radiem, MP3 predvajalnikom ali računalnikom.
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� Conversor Pro Multipack Komplet
Predstavlja idealno rešitev za skupine ljudi s slabšim 
sluhom. Komplet se po vsem svetu uporablja v šolah, 
univerzah, na konferencah in pri vodenju turističnih skupin. 

Komplet sestavlja masiven kovček, ki lahko vsebuje do 
12 oddajnikov/mikrofonov ali spremnikov. Sprejemnike in 
oddajnike lahko vaš dobavitelj ali izvedenec nastavi na 
različne frekvence.




