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sound sense for a better life
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Het is ons doel om de ervaringen van de BAHA®-gebruiker in zoveel mogelijk luisteromstandigheden te verbeteren.

Daarom hebben wij een reeks van accessoires ontwikkeld die u helpen nog meer uit uw BAHA® te halen. Alle

accessoires die in deze brochure beschreven zijn, kunnen direct aangesloten worden op het aangegeven type

BAHA® toestel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Audioloog of uw K.N.O. arts.

Richtmicrofoon – BAHA® Compact 
De nieuwe, zeer kleine richtmicrofoon is speciaal ontwikkeld voor BAHA®

Compact-gebruikers. De richtmicrofoon versterkt het geluid dat van voren komt
maar dempt de kracht van het geluid dat vanaf de zijkant en van achter komt.
Dit verbetert het verstaan van spraak in omstan-
digheden waarin u luistert naar iemand die relati-
ef dichtbij u staat in een omgeving vol van ach-
tergrondgeluiden, zoals in restaurants, winkels,
tentoonstellingsruimten en op vliegvelden. De
microfoon is GSM-proof, waardoor zonder pro-
blemen gebruikt kan worden gemaakt van een
mobiele telefoon. 

De richtmircrofoon kan  geleverd worden als een linker- en een rechter versie,
afhankelijk of u uw BAHA® aan uw linker of rechterzijde draagt.

Bestelinformatie 
Richtmicrofoon Compact, links 90286
Richtmicrofoon Compact, rechts 90287 

Audio Adapter 
De audio adapter biedt gebruikers de mogelijkheid hun BAHA®-toestel direct
aan te sluiten op stereo-installaties, tv’s en HI-Fi apparatuur. De audio adapter
kan ook gebruikt worden in combinatie met FM-
of IR systemen. Er zijn 2 verschillende versies
verkrijgbaar, afhankelijk van het type BAHA® dat
u draagt, Compact, Classic of  Cordelle II. 
Er is ook een verbindingssnoertje verkrijgbaar
voor die BAHA® gebruikers die 2 BAHA® toes-
tellen dragen.

Bestelinformatie
Audio-adapter voor de Compact en Classic 300 90065
Audio-adapter voor de Cordelle II 90067
Verbindingssnoer 90068

Technische data
Kleur Zwart

Grootte l‹b‹h en gewicht 8‹8,5‹7 mm, 0,5 g

Batterijverbruik Heel gering (50 µA)

Electrische output 70 dB SPL, 

1 000 Hz 1 mVRMS (vrij veldmeting 

onder hoek van 0°)

Hypercardiod response

Technische data
Kleur Zwart

Grootte l‹b‹h en gewicht          57‹36‹19 mm, 28 g

Totale lengte kabeltje:

Compact en Classic 300 135 cm

Cordelle II 190 cm

Verbindingssnoer 135 cm

Isolating transformer 1:1

E80353 BAHA Access NL  02-11-28 10.22  Sidan 3



Luisterspoel voor de ringleiding 
De luisterspoel voor de ringleiding biedt u versterkte geluidskwaliteit en een
verbeterd spraakverstaan in gebouwen die voorzien zijn van een ringleiding,
zoals bijvoorbeeld scholen, kerken, theaters en bioscopen. Het kan ook met
uw ringleiding thuis gebruikt worden om geluid op te vangen van de telefoon
(indien deze voor gebruik van ringleiding geschikt is) en van het televisietoes-
tel. Er zijn twee verschillende modellen verkrijgbaar. Een model voor de
BAHA® Compact en een model voor de BAHA® Classic.
De nieuwe Compact luisterspoel is voorzien van een M-MT-T schakelaar. Dit
maakt het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van de ringleiding en

de microfoon van uw BAHA® toestel. Deze scha-
kelaar biedt u tevens de mogelijkheid om de ring-
leiding uit te zetten, zonder de luisterspoel van uw
BAHA® toestel los te klikken.

Bestelinformatie 
Luisterspoel voor de ringleiding t.b.v. de BAHA® Compact 90185
Luisterspoel voor de ringleiding t.b.v. de BAHA® Classic 300 HCB 527-0

Microlink BAHA® FM-ontvanger
Phonak heeft een kleine FM-ontvanger ontwikkeld voor de BAHA® Compact
zodat Compactdragers hun toestel kunnen gebruiken in combinatie met de

Phonak FM zenders, nl. de HandyMic, de TelCom
en de Campus S. Voor meer informatie en bestel-
lingen kunt u contact opnemen met uw plaatselij-
ke Phonak distributeur (www.phonak.com).

Technische data 
Kleur Zwart
Grootte l‹b en gewicht        56‹8 mm, 2 g
Gevoeligheidsdata aangebracht 
op Compact (luisterspoel in 
T stand)  Output force level 100 

mA/m (1 000 Hz) is gelijk
aan een akoestische input
van 76 dB SPL (met de
luisterspoel in de uit-stand)

Gevoeligheidsdata aangebracht 
op Classic 300  Output force level 

100 mA/m (1 000 Hz) is 
gelijk aan een akoestische
input van 76 dB SPL
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