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Lyttehjelpemidler - 1

TV2500 Trådløs lyttebøyle med innebygd mikrofon.
2.4 GHz digital trådløst system med sterk og god lyd for TV etc.
Volum-, tone- og balansekontroll. 5 t brukstid. 2.5 t ladetid. 30 m
rekkevidde innendørs. Analog og optisk digital inngang.

TV2510NL Trådløs halsslynge med innebygd mikrofon.
2.4 GHz digital trådløst system med sterk og god lyd for TV etc.
Volum-, tone- og balansekontroll. 5 t brukstid. 2.5 t ladetid. 30 m
rekkevidde innendørs. Analog og optisk digital inngang.

SA-40 Bluetooth handsfree med teleslynge og sterk lyd.
Gir mobilltelefoner et ekstra håndsett med sterk lyd og teleslynge.
Forsterkning på 40dB. Taletid 8 timer. Standby 14 dager.
Volum- og tonekontroll. Høyttalende med uttak for hodetelefon.

BTH 1400 Bluetooth lyttebøyle med innebygd mikrofon.
Få mobiltelefon eller PC i begge ører med sterk lyd.
Med svarknapp. Volum-, tone- og balansekontroll.
Taletid 5 timer. Standby 180 timer. Rekkevidde 10 m.

Samtaleforsterkere - 2
Echo miniTech T Samtaleforsterker med sterk og god lyd.
God tonekontroll og enkel betjening. Automatisk innebygd
telespole. Brukes med lyttebøyle eller halsslynge mot telespole i
høreapparat.

Fasttelefon - 3
PowerTel 500 Analog trådløs telefon med sterk lyd og store knapper. Innebygd teleslynge, høyttalende funksjon og boost-knapp
(35dB). Lysvarsling og vibrator tilkobling på base. Lydutgang for
hodetelefon eller halsslynge på håndsett. Kraftig ringelyd (90 dB).

RingFlash
Kraftig ringelydforsterker med sterkt blinklys.
Brukes sammen med PowerTel 500 for ekstra telefonvarsling.
3.5 mm jack-tilkobling og uttak for vibrator.

Mobiltelefon - 4
PowerTel M7500 Enkel mobiltelefon med sterk lyd og telelynge.
90dB ringelyd og 35dB forsterkning. Vibrasjon, belyste og talende
taster. Beste høreapparat kompabilitet M4/T4. 300K kamera. To
skjermer. Programmerbar SOS knapp. Taletid 7 t. Bluetooth 3.0.

Varsling - 5
TCL300 Vekkeklokke med vibrator, sterk lyd og lysvarsling. 80dB ringelyd. Volum og tonekontroll. Store
lysende tall. Batteribackup ved strømbrudd. Snooze
funksjon med 9 min. intervall (repetisjon).

TCL210 Travel
Vekkeklokke med kraftig lyd, blinklys og vibrator.
Tempraturmåler, innebygd lykt og klips for putefeste.
Enkel å stille inn. Ekstra stort display. Reisevennlig.

Watch&Care V120
2.4 GHz digital Trådløs kamera overvåkning med vibrasjon og lysvarsling. Uttak for ekstern vibrator og nattmodus. Toveis kommunikasjon og rekkevidde opptil 150 m.

PVT-100 Vibrator
Kraftig vibrator for varsling med 3.5 mm jack-tilkobling.
Tilbehør til PowerTel 500, Watch&Care V120 og RingFlash.
Kompatibel med de fleste varslingssystemer.

Rensemidler - 6
Tørkesett for høreapparater
Tørketabletter som trekker ut fuktighet av høreapparatet.
Pakke med tørkeboks, tørketabletter, blåse, kost, klut og
batteritester.

Ekstra Tørketabletter
Ekstra tørketabletter til tørkesett (4 stk).

Rensesett for propp til høreapparat
Brusetabletter til vann for å rense propp og slanger.
Pakke med boks, brusetabletter, blåse, kost, klut og
batteritester. NB! Må ikke brukes på høreapparater.

Ekstra rensetabletter
Rensetabletter for rensesett (24 stk).

Blåse
Brukes til å rense/tørke propper og slanger for fukt og voks.

Rensespray
Brukes til å vaske/rengjøre høreapparater og propper for
smuss og ørevoks. Ikke spray direkte på høreapparatet. Spray
på klut for å rengjøre disse.

Tørkeboks m/UV lys
Smart elektrisk tørkeboks til høreapparat. Tørker høreapparatet med 45 graders varme og UV lys (15 min) for å hindre bakterie oppvekst. 3, 6 eller 9 t tørketid. Innebygd batteritester.

VGT-2000 Ultralyd Renseboks
Smart elektrisk renseboks til propper og slanger.
Bruker 40KHz ultralyd og vann til rengjøring.
5 programmer med 90, 180, 280, 380 eller 480 sek. rensetid.

Batterier - 7
Høreapparatbatterier type 10, 312, 13 og 675
Luft-Zink batterier. 6 stk. pr. pakke.
Batteriet har en selvutladning når etikett er fjernet.
Lagres tørt og mørkt. NB! Ikke i kjøleskap.
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