
Univox® DLS-3 TV är ett komplett hjälpmedel för hörapparatbärare vid TV-
tittande. Förstärkaren är utvecklad för LCD-/plasma-TV med digital optisk utgång. 

DLS-3 TV kan även användas med TV-apparater som inte har en digital utgång. 
Använd då en RCA-kabel som ansluts från TV-ns audioutgång till någon av de två 
ljudingångarna på DLS-3 TV. Alternativt kan du koppla in en elektretmikrofon 
13A till någon av ljudingångarna. Mikrofonen fäster du på TV-ns högtalargaller.  
Om kopplingen till TV görs med En RCA-kabel kan det uppstå ett eko eller en 
fördröjning i slingan. Detta är lätt att korrigera med kontrollen "TV Sync", så att 
TV-ljudet synkroniseras rätt.

Placera slingkudden i din favoritfåtölj och ställ in din hörapparat i T-läge. Istället 
för slingkudde, finns det även paket med soffslinga, som placeras på golvet runt 
soffan. DLS-3 TV ger tack vare den inbyggda nivåregleringen (tvåstegs-AGC) ett 
mycket jämnt och rent ljud.

Univox® DLS-3 TV
Komplett slingförstärkarpaket med 
inbyggd D/A-omvandlare, tonkontroll 
och digital ljudsynkronisering för TV

Egenskaper 

• Slingförstärkare för TV/digitalbox/
parabol/video/DVD

• Inbyggd Digital-/analogomvandlare 
inkl optisk kabel (Toslink)

• Tonkontroll

• 2 st ingångar för mikrofon/stereo/MP3 
etc.

• Automatisk nivåreglering (tvåstegs-
AGC)

• Lysdioder för indikering av 
nätspänning, fungerande slinga och 
aktiv D/A-omvandlare

• Volymhjul (numrerat för att lätt hitta 
rätt nivå)

• Digital synkronisering av ljudet för att 
motverka eko/fördröjning från LCD-/
plasma-TV om anslutning till TV görs 
med RCA-kabel

• Kompletta paket med slingkudde eller 
soffslinga

• Uppfyller fältstyrkekrav enligt IEC 
60118-4

Hearing excellence since 1965

Inbyggd D/A-omvandlare



Produktöversikt

Art nr Beskrivning

203003 Univox® DLS-3 TV slingförstärkare med inbyggd D/A-omvandlare inkl 
 optisk kabel (Toslink), tonkontroll och digital ljudsynkronisering  
 (TV Sync, 2-35 ms) för LCD-/plasma-TV, 2 mikrofon-/linjeingångar,  
 nätadapter och slingkudde

 Storlek:  145 x 60 x 30 mm (BxDxH) 
 Vikt:  158 g exkl. nätadapter

 Slingkudde 
 Storlek:  400 x 400 x 5mm (BxDxH) 
 Sladd: 10 m

Övriga paket DLS-3 TV

203003S Samma som 203003 men med soffslinga inkl. förlängningssladd  
 (8+10 m) i stället för slingkudde

203003C Samma som 203003 kompletterat med RCA-kabel

Tillbehör
Art nr Beskrivning

283002 Slingkudde
283101 Univox halsslinga, 3,5mm hane med 55 cm kabel
283102 Förlängningssladd för Univox halsslinga , 10m
283220 Soffslinga inkl. förlängningssladd, 8+10 m
242401 13A, elektretmikrofon med kardborrefäste, kabel 1,8m
581050 Myggmikrofon, 3,5mm hane, kabel 1,1m
281002 Audiosladd, 3,5mm hane till 3,5mm hane, stereo, 1,5m skärmad
281005 Förlängningssladd till mikrofon, kabel 3m
281006 Förlängningssladd till mikrofon, kabel 6m
281015 Audiosladd för koppling till stereo, 3,5mm till 2xRCA, kabel 1,5m
281031 Optisk fiberkabel audio, Toslink-miniplugg, 2 m

Univox® DLS-3 TV

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som 
kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Produktdatabank. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk 
dokumentation beställas via support@edin.se.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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Soffslinga

Slingkudde

Univox® DLS-3 TV slingförstärkare

Optisk kabel


