
Automatikus audiométer 

Az Amplivox 170 egy elegáns, költséghatékony szűrőaudiométer, mely 

automatikus és kézi mérésekre egyaránt alkalmas. 

Továbbfejlesztett használat 

Az Amplivox 170 ideális a foglalkozás egészségügyi és az alapellátásban 

végzett  audiometriai vizsgálatok elvégzésére. 

A vizsgálatok után az eredmények az opcionális nyomtatóval kinyomtatha-

tók, későbbi használatra a memóriában tárolhatók, kézzel rögzíthetők, illetve 

az audiometriai eredmények elektronikus tárolására és statisztikai elemzé-

sére alkalma Amplivox audibase szoftverrel ellátott számítógépre vihetők. 

Ergonomikus kialakítás 

A kontrol panel tisztán és jól olvasható, a készülék használata könnyű, a 

kijelzőn megjelenő beállítások és eredmények egyértelműek. Az Amplivox 

170 megfelel minden lényeges nemzetközi audiometriai és biztonsági szab-

ványnak. 

Teljesen hordozható 

Könnyű, kompakt kialakítású, csupán 710 g tömegű, és teljes mértékben 

hordozható. Asztali és mobil használatra egyaránt ideális. 

 Automatikus és manuális 

audiometria 

 Opcionális nyomtató 

 Kompakt és könnyen használható 

 Beépített mikrofon 

 Adatelemzés az opcionális 

Audibase PC szoftverrel 

 Csökkentett teszt idő 

 Teljesen hordozható 

 Csupán 710 g tömeg 

 A felhasználó által meghatározha-

tó teszt frekvencia tartomány 

 USB csatlakoztathatóság 



Technikai specifikációk 
 

Kimenet/bemenet adatok 
 

Kimenetek:   bal AC, jobb AC 
Frekvencia tartomány (Hz): 125, 250*, 500, 750, 1K, 1K5*, 
    2K, 3K, 4K, 6K, 8K* 
    *egyénileg választható az  
    audiometriai vizsgálatokhoz 
Frekvencia pontosság:  <1% 
 

Torzítás:   <2% 
 

Kimeneti szint tartomány (lég): -10dBHL—100dBHL (max) 
 

Kimeneti szint pontosság:  3 dB-en belül 
 

Kimeneti szint lépték:  5 dB 
Teszt üzemmódok:  automatikus 
    manuális 
 

Beépített memória:  12 komplett teszt 
 
Hozzá való nyomtató:  Able AP1300 
 
 

 

Fizikai adatok 
 

Grafikus kijelző:   2 sor, 24 karakter 
 

Energia (hálózat):  100-240V ac 50-60 Hz 
 

Méretek (mm):   270 x 175 x 68 
 

Tömeg:    710 g   
 
 

Szabványok: 
 

Az Amplivox 170 megfelel az alábbi szabványokban foglalt lényeges 
kitételeknek: 
 

Biztonság:   IEC 60601-1 
 

EMC:    IEC 60601-1-2 
 

Audiometria:   IEC 60645-1 
 

CE jelölés:   megfelel az EU orvosi műszerekre 
    vonatkozó direktívájának 

Felszereltség 

Alapfelszereltség 

 Audiometriai fejhallgató 

 Páciens visszajelző gomb 

 Audiogram kártyák (50) 

 Használati utasítás 

 Hálózati adapter 

Hordtáska 

A hordozhatóság elősegítésére 

az Amplivox 170 audiométerhez 

könnyű hordtáska is jár, melyben 

a készüléken kívül annak tartozé-

kai is kényelmesen elférnek. 

Opcionális felszereltség 

 Hozzá való külső nyomtató és kábel 

 Audibase PC szoftver és kábel 

 Audiocups (fejhallgató csillapító) 

 Audiogram kártyák 

 
Hordozható nyomtató 
 

Kicsi, könnyű, hőpapíros nyomtató 

a teszteredmények gyors és hatékony 

rögzítésére. 
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