
5352

Τα αξεσουάρ μας:  
προσθέτουν ευκολία 
στην άνετη ακοή.

Η Rexton φροντίζει τις ακουστικές ανάγκες σας με ποικίλα αξεσουάρ.  
Με τον φορτιστή, τα τηλεχειριστήρια και τις συσκευές ασύρματης 
μετάδοσης μπορείτε να εξασφαλίσετε την διασύνδεσή σας με τον κόσμο, 
σε κάθε ακουστική περίσταση της ζωή σας.  Για να δείτε πώς τα αξεσουάρ 
μας σας επιτρέπουν να συνδέεστε με το περιβάλλον, ρίξτε μια ματιά στο 
ευρύ χαρτοφυλάκιο των αξεσουάρ στις επόμενες σελίδες.
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Connexx Smart Connect
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Streaming και συνδεσιμότητα

Smart Connect & Smart Connect App

Και τώρα είναι ακόμα πιο διακριτικό και απαρατήρητο στη χρήση.  Με τις εφαρμογές Smart 
Connect και Mini Blu RCU, μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας μέσω των smartphone.

Για ακόμα περισσότερη ευκολία όλες οι συσκευές διασύνδεσης είναι επαναφορτιζόμενες. 

Αξεσουάρ & Smartphone Apps
Αξεσουάρ

Τα Smart Connect και Mini Blu RCU συνδέονται εύκολα με συσκευές που διαθέτουν 
Bluetooth® όπως κινητά τηλέφωνα, στερεοφωνικά, τηλεοράσεις, ΜΡ3 ή φορητούς 
υπολογιστές.  Τελείως ασύρματα χρησιμεύουν όχι μόνο ως τηλεχειριστήρια για την 
ρύθμιση των ακουστικών αλλά μεταδίδουν επίσης υψηλής ποιότητας σήματα 
συγχρόνως και στα δύο ακουστικά - για πραγματικά στερεοφωνική ηχητική εμπειρία 
με ελάχιστη κατανάλωση μπαταρίας.  Για ακόμα ακριβέστερη μετάδοση του ήχου το 
Mini Blu RCU διαθέτει πηνίο για σύνδεση με επαγωγικές λούπες. 

Τόσο το Smart Connect όσο και το Mini Blu RCU διαθέτουν είσοδο DAI για σύνδεση με όλα τα 
κλασικά συστήματα FM – ώστε η ομιλία να μεταδίδεται άμεσα στα αυτιά.  Το Speech Connect 
είναι ένα μικρόφωνο που όταν συνδεθεί με το Smart Connect και το Mini Blu RCU, επιτρέπει την 
αποτελεσματική μετάδοση της ομιλίας, π.χ. σε διασκέψεις.

Δεν απαιτείται προγραμματισμός.  Συνδέεται γρήγορα και εύκολα με τα 
ακουστικά, στη συνέχεια με το τηλέφωνο και είναι έτοιμο για χρήση.    
Η επαγωγική λούπα στο λαιμό εξασφαλίζει την πιο σταθερή ασύρματη 
σύνδεση με τα ακουστικά σας.  Φορέστε το Connexx Smart Connect γύρω 
από τον λαιμό, πάνω ή κάτω από τα ρούχα, για πραγματικά διακριτική 
ασύρματη σύνδεση όλων των τηλεφωνημάτων σας.  Η εισερχόμενη κλήση 
θα ακουστεί κατ’ ευθείαν στα ακουστικά σας.  Για να απαντήσετε, απλά 
πιέζετε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ώστε να κάνετε αποδοχή της 
κλήσης.  Το μικρόφωνο του Connexx Smart Connect επιτρέπει αυτόν που 
σας καλεί να ακούει την φωνή σας με σαφήνεια.  Το τηλέφωνό σας μπορεί 
να παραμένει στην τσέπη σας καθ’ όλη την διάρκεια ή μπορεί να βρίσκεται 
σε απόσταση μέχρι 1 μέτρο μακριά.    
Το Connexx Smart Connect διπλασιάζει την χρήση του ως τηλεχειριστήριο 
προσφέροντας ποικίλες λειτουργίες ρυθμίσεων όπως: 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών, αλλαγή των 
προγραμμάτων τους, αύξηση και μείωση της έντασης, σίγαση/κατάργηση 
σίγασης των μικροφώνων των ακουστικών κατά την διάρκεια του streaming,
 ξεκίνημα streaming, και εναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων πομπών.

ΔΩΡΕΑΝ!  Ρυθμίστε τις λειτουργίες του Connexx Smart Connect κατ’ 
ευθείαν από το smartphone σας.  Κατεβάζοντας την εφαρμογή iOS ή 
Android μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα, να ρυθμίσετε την ένταση και
 τα πρίμα, ή να θέσετε τα ακουστικά σε αναμονή.  Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε την κατευθυντικότητα μπροστά, πίσω, αριστερά ή δεξιά με το 
Microphone Pattern Adjustment (μόνο στα PL 80).

ΔΩΡΕΑΝ! Μετατρέψτε το smartphone σας σε τηλεχειριστήριο 
ακουστικών!  Η χρήση τηλεχειριστηρίου ανήκει στο παρελθόν – 
κατεβάστε την εφαρμογή iOS ή Android και αλλάξτε τα προγράμματα 
των ακουστικών, ρυθμίστε την ένταση και τα πρίμα διακριτικά από το 
τηλέφωνό σας, ή τοποθετείστε τα ακουστικά σε αναμονή, χωρίς να 
χρειάζεται ενδιάμεση συσκευή.  Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την 
κατευθυντικότητα μπροστά, πίσω αριστερά ή δεξιά με το Microphone 
Pattern Adjustment (μόνο στα PL 80).
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Τα αξεσουάρ μας:  
προσθέτουν ευκολία στην άνετη ακοή

Αξεσουάρ Connexx

Φορτιστής Smart Power

Αξεσουάρ

Connexx Smart Power

*Ο χρόνος λειτουργείας ποικίλει ανάλογα με την ισχύ του μεγαφώνου και το ακουστικό περιβάλλον.

Τηλεχειριστήριο
Εύκολο, διακριτικό, και εξατομικευμένο:  Με την χρήση του 
Smart  Remote, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες των ακουστικών σας και να ρυθμίσετε το 
πρόγραμμα και την ένταση σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
ανάγκες.  Μπορείτε ακόμα να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας διακριτικά ώστε να μην 
αντιληφθεί κανείς ότι τα φοράτε.

Για να πάψουν οι ενοχλητικές ανησυχίες για την διάρκεια της 
μπαταρίας και για την προστασία του περιβάλλοντος, ο έξυπνος 
φορτιστής επιτρέπει την φόρτιση ορισμένων ακουστικών κατά την
 διάρκεια της νύχτας.  Αλλάξτε μπαταρίες μια φορά τον χρόνο 
αντί κάθε εβδομάδα.  Ο φορτιστής Smart  Power  Charger 
διαθέτει και μια λειτουργία ηλεκτρονικής αφύγρανσης, για την 
εξασφάλιση των εσωτερικών ηλεκτρονικών τμημάτων των 
ακουστικών από την υγρασία, επιτρέποντας την μακρόχρονη 
χρήση τους χωρίς προβλήματα.

Ένα μικρό, εύχρηστο τηλεχειριστήριο με έγχρωμη οθόνη υψηλής αντίθεσης σας 
διευκολύνει να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας με το άγγιγμα ενός κουμπιού.  
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, τα προγράμματα, να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, καθώς και άλλες εξατομικευμένες λειτουργίες.  
Μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε ως καθημερινό ξυπνητήρι ή να σας 
υπενθυμίσει σημαντικά γεγονότα, όπως το επόμενο ραντεβού σας.

Με την προσθήκη του Speech Connect, το Connexx Smart Connect και το Mini 
Blu μετατρέπονται σε ακόμα πιο ευέλικτα αξεσουάρ για τα ακουστικά Rexton.
Ο πομπός Speech Connect συνδέει το Connexx Smart Connect με συσκευές 
που δεν είναι συμβατές με Bluetooth, προσφέροντας ουσιαστικά απεριόριστες 
δυνατότητες  streaming ήχων με ακουστικά Rexton.
Προσθέστε το μικρόφωνο Speech Connect και μετατρέψτε τον πομπό σε 
απομακρυσμένο μικρόφωνο.  Καρφιτσώστε το στο πουκάμισο του ομιλητή ή 
τοποθετήστε το σε ένα τραπέζι για να ενισχύσει τις συνομιλίες – στερεοφωνικά – 
άμεσα στα ακουστικά, αυξάνοντας δραστικά την κατανόηση της ομιλίας σε 
θορυβώδη περιβάλλοντα.

Ο πομπός σας επιτρέπει να συνδέσετε πρόσθετες ηχητικές συσκευές και 
τηλεοράσεις με το Connexx Smart Connect ή το τηλεχειριστήριο Mini Blu για 
ακόμα περισσότερες χρήσεις. 

Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία μας φορτίζει τα ακουστικά Rexton κατά την 
διάρκεια της νύχτας για την λειτουργία μιας ολόκληρης μέρας χωρίς προβλήματα*.  Η 
εύχρηστη μονάδα φόρτισης Smart Power περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία 
αφύγρανσης, που αφαιρεί την βλαβερή υγρασία, προσφέροντας στεγνά και ανανεωμένα
ακουστικά κάθε πρωί.  Μια πραγματική εμπειρία plug-n-play, όπου δεν χρειάζεται να 
αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τα ακουστικά πριν από την φόρτιση, περιορίζοντας έτσι τα
προβλήματα επιδεξιότητας και την καθημερινή ταλαιπωρία με τις μπαταρίες.  Τα 
ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα μόλις τοποθετηθούν στο Connexx Smart Power
και ενεργοποιούνται όταν αφαιρεθούν.  Το Smart Power είναι ένας γρήγορος, 
αξιόπιστος φορτιστής που συνδυάζει επίσης και την προστασία από την υγρασία.
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Απαιτείται το Smart Connect.

Transmitter Πρόσθετος πομπός που προσαρμόζεται με κάθε  
         ηχητική συσκευή που διαθέτει  Bluetooth 

Διαθέσιμο στα  
Apple & Google  

Play Store*

Smart Power - 312-L   Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Emerald S 4c

Smart Power - 13-M           Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Emerald M 4c

Smart Remote App Χρησιμοποιεί τόνο πολύ-υψηλής συχνότητας από 
                                     το τηλέφωνο για την λειτουργία τηλεχειρισμού 
                                 μέσω smartphone

Speech  Connect        Speech  Connect,  σετ Μικροφώνου  με  κλιπ,  
Σετ  Τροφοδοτικού, Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία   

Mini Blu RCU App      Γι α χρήστες Android* smartphone.  Εύκολη 
και διακριτική ρύθμιση του Mini Blu RCU

Mini Blu RCU set        Mini Blu RCU, Πομπός, Σετ Τροφοδοτικού 2 x,                
             Κορδόνι, Κλιπ, Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Smart Connect            Τηλεχειριστήριο  Bluetooth.  Δεν απαιτείται 
προγραμματισμός.Συνδέεται γρήγορα με τα ακουστικά
σας, στη συνέχεια με το κίνητο και είναι έτοιμο.

Smart Power - 13-N           Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Mosaic M 4c

Τηλέφωνο Κινητό  Μουσική         Τηλεόραση  Telecoil     FM

*Τα Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google  Inc. 
Τα Apple και τα λογότυπα Apple αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., και είναι κατατεθημένα στις Η.Π.Α. και  
άλλες χώρες.  
Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.



[ ] 

Smart Connect

Τηλεχειριστήρια & Φορτιστές

Streamer, 
τηλεχειριστήρια  

και φορτιστής

Τύπος Περιγραφή

Τηλεχειριστήριο

Smart Power Charger
Τύπος Περιγραφή Κατάλληλο για

Streaming & Συνδεσιμότητα

Streaming και συνδεσιμότητα

Με το νέο Smart Connect τα 
ακουστικά συνδέονται ασύρματα 
με διάφορες ηχητικές πηγές.

Με  μεγάλα  πλήκτρα,  καθαρή  απεικόνιση  και  
εργονομικό  σχεδιασμό.  Γρήγορη και εύκολη 
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των ακουστικών.  

Smart Remote

Τύπος ΠεριγραφήΑσύρματη σύνδεση Συμβατότητα

             

  Διαθέσιμο 
στο   Google 
Play Store*

Διαθέσιμο στα  
Apple & Google  

Play Store*

Smart Connect App   Χρησιμοποιείται με το Smart` Connect για 
Microphone Pattern Adjustment (στα προηγμένου 
επιπέδου) και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου.  
Απαιτείται το Smart Connect.

Transmitter Πρόσθετος πομπός που προσαρμόζεται με κάθε  
         ηχητική συσκευή που διαθέτει  Bluetooth 

Διαθέσιμο στα  
Apple & Google  

Play Store*

*Τα Android και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google  Inc. Τα Apple και τα 
λογότυπα Apple αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., και είναι καταχωρημένα στις 
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.  Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.

Smart Power - 312-L   Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Emerald S 4c

Smart Power - 13-M           Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Emerald M 4c

Smart Remote App Χρησιμοποιεί τόνο πολύ-υψηλής συχνότητας από 
                                     το τηλέφωνο για την λειτουργία τηλεχειρισμού 
                                 μέσω smartphone

Speech  Connect        Speech  Connect,  σετ Μικροφώνου  με  κλιπ,  
Σετ  Τροφοδοτικού, Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία   

Mini Blu RCU App      Γι α χρήστες Android* smartphone.  Εύκολη 
και διακριτική ρύθμιση του Mini Blu RCU

Mini Blu RCU set        Mini Blu RCU, Πομπός, Σετ Τροφοδοτικού 2 x,                
             Κορδόνι, Κλιπ, Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Smart Connect            Τηλεχειριστήριο  Bluetooth.  Δεν απαιτείται 
προγραμματισμός.Συνδέεται γρήγορα με τα ακουστικά
σας, στη συνέχεια με το κίνητο και είναι έτοιμο.

Smart Power - 13-N           Φορτιστής και εσωτερική θήκη    Mosaic M 4c

Τηλέφωνο Κινητό  Μουσική         Τηλεόραση  Telecoil     FM
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[QuadCore

ΑξεσουάρΑνακεφαλαίωση των Αξεσουάρ

Smart Connect] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Blu RCU] – – – – – – – – – – – – – – – – –

Speech Connect*] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Remote] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Power Charger] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – –

Smart Connect App^] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Remote App] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RIC BTE Custom

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
 www.tarasoudis.gr, e-mail: taras@otenet.gr  

*Τα Smart Connect ή Mini Blu απαιτούνται για χρήση με το Speech Connect.  ^Το Smart Connect απαιτείται για χρήση 
με τις εφαρμογές.  1.Μόνο για εφαρμογή Mini Blu Android app.  2.Προαιρετικό, δεν διατίθεται στα ενδοκαναλικά μοντέλα 
Energy CIC. Τα κατά παραγγελία που χρησιμοποιούν αξεσουάρ Bluetooth απαιτούν ασύρματη τεχνολογία.
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ΑξεσουάρΑνακεφαλαίωση των Αξεσουάρ

Smart Connect] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Blu RCU] – – – – – – – – – – – – – – – – –

Speech Connect*] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Remote] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Power Charger] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – –

Smart Connect App^] – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smart Remote App] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RIC BTE Custom

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
 www.tarasoudis.gr, e-mail: taras@otenet.gr  

*Τα Smart Connect ή Mini Blu απαιτούνται για χρήση με το Speech Connect.  ^Το Smart Connect απαιτείται για χρήση 
με τις εφαρμογές.  1.Μόνο για εφαρμογή Mini Blu Android app.  2.Προαιρετικό, δεν διατίθεται στα ενδοκαναλικά μοντέλα 
Energy CIC. Τα κατά παραγγελία που χρησιμοποιούν αξεσουάρ Bluetooth απαιτούν ασύρματη τεχνολογία.


