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u Pemantauan sistem loop induktif

u Pemeriksaan kekuatan medan secara cepat

u Tali leher disertakan untuk dipakai oleh pengguna
alat bantu dengar tanpa “T”setting.

u Earphone disertakan

u Untuk dua baterai isi ulang atau baterai alkaline
ukuran AAA

Receiver loop induktif Plena adalah alat ringkas dan
portabel untuk menerima medan dari loop induktif
guna membantu pengguna alat dengar. Alat ini dapat
digunakan untuk memantau kekuatan medan dan
kualitas sistem loop induktif seperti Plena PLN‑1LA10
dari Bosch.

Fungsi

Bagi non pengguna alat bantu dengar, sulit halnya
memastikan sistem loop induktif berfungsi dengan
benar. Kekuatan medan harus berada dalam batas
yang ditentukan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu
rendah. Juga, jika pengguna menunjukkan fungsi yang
tidak benar, bisa saja itu disebabkan oleh alat bantu
dengar itu sendiri atau oleh dengung akibat sumber
lain.
Dengan memakai PLN-ILR, kualitas audio dapat
dipantau dan kekuatan medan dapat diatur dengan
mudah dengan mengamati kedua LED. Untuk
mendorong penggunaan di level yang benar, di
samping unit disediakan layar yang menunjukkan
kekuatan medan. Ketika pengguna memegang receiver
hingga setinggi mata, koil akan secara otomatis
diletakkan di satu bidang yang sama dengan alat bantu

dengar. Ketika digunakan bersama tali leher
(disertakan), orientasinya juga vertikal sehingga unit
yang ringan dapat dipakai dalam durasi yang lama.
PLN-ILR ditawarkan dengan harga yang menarik
sehingga dapat digunakan dalam jumlah banyak untuk
membantu pengguna yang alat bantu dengarnya tidak
dilengkapi T-setting.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan sesuai EN 60065

Emisi EMC sesuai EN 55103‑1

Imunitas EMC sesuai EN 55103‑2

Sistem Loop Induksi sesuai EN 60118‑4 / IEC 118‑4

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

Suku Cadang yang Disertakan

1 Receiver Loop Induktif Plena PLN‑ILR

1 Tali leher



1 Paket earphone

1 QRC

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu daya Dua baterai AAA

Sensitivitas 100 mA / 400mA

Rentang dinamis 80 dB

SNR 75 dB (input 100 mA)

Headroom 10 dB

Impedansi 200 Ohm

Konektor output headphone Jack TRS 3,6 mm (0,14 in)

Mekanis

Dimensi (T x L x P) 114 x 63 x 21 mm
(4,49 x 2,48 x 0,83 in)

Bobot Sekitar 130 g (0,29 lb)

Warna Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi +5 ºC s/d +45 ºC
(+41 ºF s/d +113 ºF)

Suhu penyimpanan -25 ºC s/d +55 ºC (-13 ºF s/d
+131 ºF)

Kelembapan relatif <95%

informasi Pemesanan

PLN‑ILR Plena Inductive Loop Receiver
Receiver loop induktif, alat portabel untuk menerima
medan dari loop induktif untuk membantu pengguna
alat dengar.
Nomor Pesanan PLN-ILR
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