
Hordozható diagnosztikus audiométer 

Az Amplivox 240 egy költséghatékony diagnosztikus audiométer, mely 

asztali és mobil használatra egyaránt ideális. 

Funkcionalitás 

Az Amplivox 240 audiométerrel lég– és csontvezetéses audiometriát lehet 

végezni. Alap tulajdonságai közt található egy automatikus teszt funkció 

(légvezetéses),  keskenysávú maszk, egy csillapító tartomány 120 dBHL-ig 

és egy beépített mikrofon. 

Könnyen használható 

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

kijelzőn megjelenő beállítások és eredmények egyértelműek. Az oldalankén-

ti küszöb összehasonlítás funkciónak köszönhetően csökken a vizsgálatra 

fordított idő, és javul a páciens koncentrációja. A teszteredmények a memó-

riában tárolhatók, kinyomtathatók az opcionális nyomtatóval és/vagy számí-

tógépre vihetők az opcionális NOAH interfésszel. 

Teljesen hordozható 

A különböző körülményekhez igazodva az Amplivox 240 hálózati adapterrel, 

valamint opcionális elemmel működtethető kivitelben is kapható. Kis mérete, 

és tömege, valamint energiaellátási opciói teszik az Amplivox 240-et teljes 

mértékben hordozható diagnosztikus audiométerré. 

 Könnyen használható 

 Kompakt és hordozható 

 USB –vel csatlakoztatható 

 Küszöb összehasonlító funkció 

 Opcionális inzert fülhallgatók 

 11 tesztfrekvencia 

 Intenzitás tartomány: -10—120 dB 

(légvezetés) 

 Opcionális elemmel működtethe-

tő kivitel 

 Automatikus légvezetéses teszt 

funkció 

 Opcionális NOAH interfész 



Technikai specifikációk 
 

Kimenet/bemenet adatok 
 

Kimenetek:   bal AC, jobb AC 
    csont (B/J) inzert maszkolás 
 

Frekvencia tartomány (Hz): lég: 125-8kHz 
    BC: 250 Hz-8kHz 
Frekvencia pontosság:  <1% 
 

Kimeneti szint tartomány (lég): -10dBHL—120dBHL (max) 
 

Kimeneti szint tartomány (csont): -10dBHL—70dBHL (max) 
 

Inzert maszk kimenet:  90 dBHL max (250-4kHz) 
 

Kimeneti szint pontosság:  3 dB-en belül 
Kimeneti szint lépték:  5 dB 
 

Kimeneti transzducer opciók: szabvány audiometriai fejhallgató  
    és/vagy opcionális inzert fülhallgatók 
 

Hang megjelenítés:  folyamatos, pulzáló vagy modulált 
 

Légvezetéses teszt:   manuális vagy automatikus mód 
 

Maszkolás:   keskenysávú 
Kommunikáció:   beépített mikrofon 
 

NOAH interfész:   lég– és csontvezetéses eredmények 
    átvitele  
 
 

Fizikai adatok 
 

Grafikus kijelző:   2 sor, 24 karakter (háttérfénnyel) 
 

Energia (elem):   4 x 1,5V „C” típusú elem 
 

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

Méretek (mm):   270 x 175 x 68 
 

Tömeg:    735 g   
 
 

Szabványok: 
 

Az Amplivox 240 megfelel az alábbi szabványokban foglalt lényeges 
kitételeknek: 
 

Biztonság:   EN60601-1 
 

EMC:    EN60601-1-2 
 

Audiometria:   EN60645-1 
 

CE jelölés:   megfelel az EU orvosi műszerekre 
    vonatkozó direktívájának 

Felszereltség 

Alapfelszereltség 

 Audiometriai fejhallgató 

 Csontvezetéses fejhallgató 

 Páciens visszajelző gomb 

 Audiogram kártyák (50) 

 Használati utasítás 

 Hálózati adapter 

 Beépített mikrofon funkció 

 Egyedileg tervezett hordtáska 

Hordtáska 

A hordozhatóság elősegítésére 

az Amplivox 240 audiométerhez 

könnyű hordtáska is jár, melyben 

a készüléken kívül annak tartozé-

kai is kényelmesen elférnek. 

Opcionális felszereltség 

 Maszkoló fejhallgató és vezeték 

 Audiocups (fejhallgató csillapító) 

 NOAH interfész (lég– és csontvezetéses eredményekhez) 

 Elemmel működtethető kivitel 

 Inzert fülhallgatók 

 Külső nyomtató (lég– és csontvezetéses eredményekhez) 
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