Produktblad
UniLux 75F
<B>Optisk och akustisk signalindikator.</B>
UniLux 75F ger optisk och/eller akustisk indikering när detringer på dörren eller
telefonen. Produkten är ett resultat av deanvändar- och
installationserfarenheter som byggts upp under årenslopp. Stor vikt har lagts
vid att minska antalet yttre enheter och byggain de fl esta funktionerna i
denna moderna kon struktion.Optisk och akustisk signalindikator.
<I>Egenskaper</I>
• Rekommenderad av Handikappinstitutet (HI)
• Ny modern konstruktion med lägre höjd och vikt
• Inbyggt förbättrat (störokänsligt) telefonrelä provat och godkänt av Statens
Provningsanstalt
• Förbättrad utgång till lampor
• Utgång för extra klockor (med steglös styrkejustering)
• Speciell indikeringsutgång förslinganläggningar
• Stark optisk uteffekt (150W)
• Tre stycken blinkfrekvenser x 2 lampgrupper
(6 kombinationer)• Mycket flexibla inkopplings möjligheter
<I>Dimensioner</I>
126x60x218mm (BxHxD)
Kopplingsplinten är avtagbar vilket underlättar vid service, reparation eller
utbyte av produkten då inga kablar behöver kopplas bort.

BE301010 UniLux 75F 1935 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
UniLux 75L
Lamptablå för 75F, hållare för sofittenlampa.

BE303001 UniLux 75L 373.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Amplicall 10
AmpliCall 10 är en telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering
för att underlätta för hörselskadade att uppfatta telefonsignalen.
AmpliCall 10 kopplas in i telefonjacket och när telefonen ringer visas det
med en blixt och/eller akustisk signal.
En CLA2 vibrator, som placeras under huvudkudden, kan anslutas till
AmpliCall10 (tillbehör). När telefonen ringer vibrerar den, vilket gör detta till en
idealisk lösning för dig som sover tungt och som väntar viktiga telefonsamtal
nattetid.
Bor du i ett stort hus så kan flera AmpliCALL10 kopplas ihop.
Storlek: 14 x 11,5 x 4,5cm (BxHxD)
Vikt: 192 g exkl nätadapter

Egenskaper
• Kraftig akustisk indikering på upp till 95dB
• Justerbar volym
• Tonkontroll hög/medel/låg
• Tydlig optisk indikering (blixt)
• 4 larminställningar:
Avstängd
Optisk + akustisk indikering
Optisk indikering + vibrator (tillbehör)
Akustisk indikering + vibrator (tillbehör)
• Räckvidd upp till 25 m
• Kan stå i ställ eller monteras på vägg
• Uttag för vibrator
• Möjlighet att koppla ihop flera AmpliCall 10
• Levereras med 1 telefonlinjesladd
• 4 alkaliska AA-batterier (ingår)
• Nätdrift eller batteridrift

ED273002 Amplicall 10 425 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
CL2
CL2 telefonsignals-indikator med trådlös dörrklocka.
CL2 är en telefon- och dörrsignalsindikator med akustisk och optisk indikering
för att underlätta för Dig som har svårighet att höra telefon- och dörrsignalen.
CL2 kopplas in i telefonjacket och när telefonen ringer visas det med en
kraftig optisk och/eller akustisk signal. Med den trådlösa ringklockan utanför
dörren indikerar CL2 både om det ringer i telefonen och om någon ringer på
dörrklockan. Utöver den valda indikeringen (akustisk/optisk eller båda) tänds en
lysdiod som visar om det är dörrklockan som ringer.
Egenskaper
• Kraftig akustisk indikering på upp till 95dB
• Ton- och volymkontroll
• Tydlig optisk indikering
• 4 larminställningar:
- Avstängd
- Optisk + akustisk indikering
- Optisk indikering + vibrator (tillbehör)
- Akustisk indikering + vibrator (tillbehör)
• Trådlös, väderbeständig, ringklocka (433 MHz)
• 3 olika melodier för dörrklockan
• Kan monteras på vägg
• Möjlighet att koppla ihop flera CL2
• Drivs med transformator
Storlek: 180x100x45 mm (BxHxD)
Storlek dörrklocka: 50x80x30mm (BxHxD)
Vikt exkl. transformator: 490g
ED273005 CL2 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Amplicall 20
AmpliCall 20 är en telefon- och dörrsignalsindikator med akustisk och optisk
indikering för att underlätta för hörselskadade att uppfatta telefon- och
dörrsignalen.
AmpliCall 20 kopplas in i telefonjacket och när telefonen ringer visas det
med en blixt och/eller akustisk signal. Med den trådlösa dörrknappen utanför
ytterdörren indikerar AmpliCall 20 både om någon ringer på dörren och om det
ringer i telefonen. Utöver den valda indikeringen (akustisk/optisk eller båda)
tänds en lysdiod som visar om det är dörrklockan som ringer.
Dörrknappen/sändaren kan också användas som personlig larmknapp.
ED273006 Amplicall 20 1092.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
CL100
Telefon CL100 med inbyggd hörslinga.
CL100 är en telefon som är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare.Den kan
justeras så att den passar för hörapparatanvändarens individuella behov utan
att för den skull ändra på standardinställningarna. Telefonen får då två lägen, ett
specialanpassat för hörapparatanvändaren och ett standardläge för de övriga
familjemedlemmarna. För att höra telefonsignalen bättre kan telefonsignalen
ställas in i flera olika lägen. Dessutom finns en inbyggd röd lampa som blinkar
när det ringer.
Egenskaper
• Telefon CL100med inbyggd hörslinga
• Bra ljud - stark hörslinga
• Utvecklad i nära samarbete med
hörselskadade
• Optisk indikering (röd lampa)
• Stora, användarvänliga sifferknappar
• Snabb- och kortnummer
• Tre olika ringsignaler i tre olika nivåer
• Volym- och tonkontroller
• Återuppringning
• Sekretessknapp
• Greppvänlig, lätt lur
• Kan även monteras på vägg
ED273010 CL100 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
BO Edin cl600
CL600 är en larmtelefon som är speciellt utvecklad för dig med nedsatt hörsel.
Den kan justeras så att den passar för dina individuella behov. Telefonen har
två lägen, ett specialanpassat och ett standardläge för de övriga
familjemedlemmarna.
För att höra telefonsignalen bättre kan telefonsignalen ställas in i flera olika lägen
och en inbyggd ljussignal blinkar när det ringer. Dessutom finns möjlighet att
ansluta headset och vibrator till telefonen.
Två trådlösa larmsändare följer med telefonen med möjlighet att lägga in upp till sex
larmnummer och personligt larmmeddelande.

Egenskaper
Trådlös larmsändare
Möjlighet att programmera upp till 6 larmnummer
Personligt larmmeddelande
Volymkontroll 0dB – +30dB
Tonkontroll +/-10dB
Optisk indikering
Nummerpresentatör (kräver abonnemang hos teleoperatör)
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Telefonbok (99 namn)
Tydliga sifferknappar
Snabbnummer
Justerbar ringsignal
Inbyggd högtalare med justerbar volym
Återuppringning (sista 30 slagna numren)
Greppvänlig, lätt lur
Uttag för headset/halsslinga/slingkrok
Uttag för vibrator
Kan även monteras på vägg
Drivs med batterieliminator
Storlek telefon: 210x265x97 mm (BxDxH)
Vikt telefon: 1 kg exkl. batterieliminator
Storlek larmsändare: 35x45x15mm
Vikt larmsändare: 23 g

Tillbehör
273062 Vibrator
273065 Headset
175106 Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V

ED273024 BO Edin cl600 2000 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
Geemark PhotoPhone100
PhotoPHONE 100 är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare med volymoch tonkontroll och personer med nedsatt hörsel, den är samtidigt en
användarvänlig telefon för dig som behöver hjälp med minnet. Telefonen har
inbyggd hörslinga i luren för hörapparatbärare och akustisk förstärkning för dig som
har nedsatt hörsel, men inte använder hörapparat.
PhotoPHONE 100 har volym- och tonkontroller för personlig inställning.
Telefonen har 8 programmerbara kortnummerknappar för telefonnummer du
ringer ofta och för att underlätta ytterligare kan du sätta in fotografier under det
genomskinliga plastskyddet. På detta sätt kan du ringa personen/platsen på
fotot med bara 1 knapptryck.
Den har också 3 programmerbara snabbnummerknappar, den reglerbara
ringsignalen har 3 volymnivåer att välja mellan och den inbyggda ljussignalen
gör att du lättare uppfattar när telefonen ringer. Andra finesser telefonen har är
en återuppringningsknapp av senast slagna nummer och en
sekretessknapp om du behöver prata med någon bredvid dig, utan att den
som ringer hör vad som sägs. På den utdragbara noteringsskivan kan man
skriva in namn till de telefonnummer som man programmerar in på de 9
kortnummerknapparna.
Telefonen är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att de som använder
telefonen känner till vad dessa funktioner innebär. Den kan naturligtvis också
användas som en vanlig standardtelefon.
ED273027 Geemark PhotoPhone100 700 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
CL400 Telefon
CL400 är en telefon speciellt utvecklad för hörapparatanvändare och personer
med nedsatt hörsel med volym- och tonkontroll. Telefonen har inbyggd
hörslinga i luren för hörapparatbärare och akustisk förstärkning för dig som har
nedsatt hörsel, men inte använder hörapparat.
CL400 har volym- och tonkontroller för personlig inställning och dessutom
finns möjlighet att ansluta headset/halsslinga/slingkrok och vibrator till
telefonen. Telefonen har 8 programmerbara kortnummerknappar för
telefonnummer du ringer ofta och 3 programmerbara
snabbnummerknappar.
Den reglerbara ringsignalen har 3 volymnivåer att välja mellan och den
inbyggda ljussignalen gör att du lättare uppfattar när telefonen ringer.
Andra finesser telefonen har är en återuppringningsknapp av de 30 senast
slagna telefonnumren, nummerpresentatör och telefonbok med möjlighet att
lagra 99 namn och nummer för inkommande samtal samt 30 namn och
nummer för utgående samtal. Telefonen har också en sekretessknapp om du
behöver prata med någon bredvid dig, utan att den som ringer hör vad som
sägs.
Telefonen är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att de som använder
telefonen känner till vad dessa funktioner innebär. Den kan naturligtvis också
användas som en vanlig standardtelefon.
ED273028 CL400 Telefon 1205 kr inklusive moms
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Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Amplipower 40
AmpliPOWER40 är en telefon som är speciellt utvecklad för
hörapparatanvändare.
Den kan justeras så att den passar för hörapparatanvändarens individuella
behov utan att för den skull ändra på standardinställningarna. Telefonen får då två
lägen, ett specialanpassat för hörapparat-användaren och ett standardlägeför de
övriga familjemedlemmarna.
För att höra telefonsignalen bättre kan telefonsignalen ställasin i flera olika lägen.
Det finns en inbyggd blixtlampa som gerett kraftigt blixtsken när det ringer.
Dessutom finns möjlighetatt ansluta headset och vibrator till telefonen.
AmpliPOWER40har extra stark hörslinga och är en avancerad telefon
medmånga inbyggda funktioner.
De stora knapparna med bra kontrast gör att telefonen ävenlämpar sig för
personer med nedsatt syn.
Telefonen är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att varje användare
känner till denna funktion.
Storlek: 200x220x50 mm (BxDxH)Vikt: 830 g exkl. nätadapter
Egenskaper
* Bra ljud - extra stark hörslinga, +40dB
* Utvecklad i nära samarbete med hörselskadade
* Tydlig optisk indikering (blixt)
* Stora, användarvänliga sifferknappar
* Snabb- och kortnummer
* Tre olika ringsignaler i tre olika nivåer
* Volym- och tonkontroller
* Inbyggd högtalare med justerbar volym
* Extra tydliga knappar
* Återuppringning
* Sekretessknapp
* Greppvänlig, lätt lur
* Uttag för headset och vibrator
* Meddelande väntar-funktion
* Kan även monteras på vägg
* Kan kompletteras med telefonlur med vibrator för
konduktiv lyssning

ED273040 Amplipower 40 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager
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Produktblad
CLA2
Vibrator för CL1, CL2, CL200+, CL600, CL1400.

ED273062 CLA2 345 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AmpliDect 350
AmpliDect 350 är en DECT-telefon (digital trådlös telefon) med förstärkning och
har inbyggd hörslinga som fungerar för dig med hörapparat som ej störs av
digitala telefoner. Upp till 5 st handenheter går att ansluta till basstationen.
Både lur, den inbyggda högtalaren och slingan har inställningsbar förstärkning
upp till 30dB) och tonkontroll. Telefonen har tydliga knappar och för att du
bättre skall uppmärksammas på när det ringer kan du justera ringsignalen (10
olika signaler i olika nivåer) eller använda den inbyggda blixtlampan eller
vibratorn. Även basenheten har en ringsignal som kan ställas in i tre olika
lägen eller stängas av helt. Namn och telefonnummer kan lagras i telefonens
telefonbok. Det finns också möjlighet att lägga in ett personligt larmnummer.
ED273110 AmpliDect 350 1540 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AmpliDect 350
Extra handenhet inkl. laddare.

ED273114 AmpliDect 350 1115 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Thursday 21st 2019f February 2019 11:25:54 PM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

8 av 18

Produktblad
PowerTel M6500
PowerTel M6500 är en liten och smidig mobiltelefonen med inbyggd
hörslinga och förstärkning upp till 40dB. Med både volym- och tonkontroll,
vibratorlarm och ett flertal andra finesser är detta den perfekta telefonen för
personer med nedsatt hörsel!
Mobilen fungerar med de flesta hörapparater med T-spole. Telefonen ger ett
klart och rent ljud, även när den används med hörapparaten i T-läge. PowerTel
M6500 har färg-display och förstärkning både för högtalaren och upp till 90 dB för
ringsignalen.
När det ringer blinkar den vita runda lampan i telefonens överdel och den
fungerar också som ficklampa. Vid missat samtal eller nytt SMS blinkar en
mindre vit lampa i den röda smala skåran strax där under.
Telefonen har också röststyrningsfunktion och en röst bekräftar siffrorna när man
ringer på knappsatsen. Den har också blåtandskoppling för hörapparat, headset
och dator samt laddningsfunktion för dator.
Användingstiden är ca 7 tim med en stand-by tid för ca 8 dagar. I telefonboken
kan upp till 500 namn och nummer lagras. Andra funktioner är knapplås,
kalender, klocka, kalkylator och tidtagarur.

Egenskaper
Inbyggd hörslinga
Tydlig LCD display i färg
Volymkontroll, 2-stegsförstärkning ökar volymen upp till 40 dB
Tonkontroll
Vibratorlarm
Högtalare med förstärkning
Ringsignal med extra förstärkning upp till ca 90 dB
Röststyrning (10 nummer)
Röststyrd knappsats (4 språk)
Användningstid ca 7 tim
Stand-by tid ca 8 dagar
Blåtandskoppling för dator, headset, hörapparat. Kan hämta telefonbok
beroende på blåtandsfunktioner.
SMS-funktion
3 snabbknappar
Larmfunktion för 5 nödnummer
Telefonbok (500 namn och nr)
Knapplås
Uttag för headset, 3,5 mm
Laddningsfunktion för dator
Kalender, kalkylator, uppgifter, larm, klocka, tidtagarur
12 valbara språk för display
Dubbla GSM-band (900/1800MHz)
Batteri, Li-Ion 900 mAh

ED273506 PowerTel M6500 1050 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Thursday 21st 2019f February 2019 11:25:54 PM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

9 av 18

Produktblad
PowerTel M7000
PowerTel M7000 är en liten, smidig och vikbar mobiltelefon med inbyggd
hörslinga och förstärkning upp till 40dB. Med både volym- och tonkontroll,
vibratorlarm och ett flertal andra finesser är detta den perfekta telefonen för
personer med nedsatt hörsel!
Mobilen fungerar med de flesta hörapparater med T-spole. Telefonen ger ett
klart och rent ljud, även när den används med hörapparaten i T-läge. PowerTel
M7000 har färg-display och förstärkning både för högtalaren och upp till 90 dB för
ringsignalen.
När det ringer blinkar den vita runda lampan i telefonens överdel och den
fungerar också som ficklampa. Vid missat samtal eller nytt SMS blinkar en
mindre vit lampa i den röda smala skåran strax där under.
Telefonen har också röststyrningsfunktion och en röst bekräftar siffrorna när man
slår numret på telefonen. Den har också blåtandskoppling för hörapparat, headset
och dator samt laddningsfunktion för dator.
Användningstiden är ca 7 tim med en stand-by tid för ca 8 dagar.
Telefonboken rymmer upp till 500 namn och nummer. Andra funktioner är
knapplås, kalender, klocka, kalkylator och tidtagarur.

Egenskaper
Inbyggd hörslinga
Tydlig LCD display i färg
Optisk indikering + ficklampa
Volymkontroll, 2-stegsförstärkning ökar volymen upp till 40 dB
Tonkontroll
Vibratorlarm
Högtalare med förstärkning
Ringsignal med extra förstärkning upp till ca 90 dB
Röststyrning (10 nummer)
Röststyrd knappsats (12 språk)
Användningstid ca 7 tim
Stand-by tid ca 8 dagar
Blåtandskoppling för dator, headset, hörapparat. Kan hämta telefonbok
beroende på blåtandsfunktioner.
SMS-funktion
3 snabbknappar
Larmfunktion för 5 nödnummer
Telefonbok (500 namn och nr)
Automatiskt knapplås när mobilen viks ihop
Uttag för headset, 3,5 mm
Laddningsfunktion för dator
Ficklampa, kalender, kalkylator, uppgifter, larm, klocka, tidtagarur
12 valbara språk för display
Dubbla GSM-band (900/1800MHz)
Batteri, Li-Ion 850 mAh

ED273507 PowerTel M7000 1375 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
TA 10 Lurförstärkare
TA 10 är en universal batteridriven telefonlurförstärkare med både volym- och
tonkontroll för bordstelefoner.
Volymkontrollen ger en förstärkning på upp till 45 dB. Samtidigt som man talar
i telefon kan man anpassa inkommande ljud genom att vrida
volymkontrollen på förstärkaren. Behöver du ytterligare förstärkning av ljudet så
trycker du och håller ner Boost-knappen. När du vill tala släpper du knappen,
eftersom mikrofonen för din röst tillfälligt stängs av när Boost-knappen hålls nere.
Tonkontrollen har 4 lägen för bas-diskant. Välj det läge, tillsammans med
volymkontrollen, som känns skönast för just din hörsel.
TA 10 fungerar med de flesta bordstelefoner som finns på marknaden i dag.
Under normal användning räcker det alkaliska 9 V-batteriet i 6-12 månader.
För systemtelefoner anknutna till en växel rekommenderar vi istället CLA40
VOX.
(engelsk bruksanvisning)

Egenskaper
Förstärkning på upp till 30 dB
Boost-knapp för upp till 45 dB förstärkning
Volymkontroll, steglös
Tonkontroll, 4-steg bas-diskant
Kompatibel med alla bordstelefoner som har en telefonlursladd med
anslutningskontakt i båda ändar
Batteridrift 1 st alkaliskt 9 V-batteri
Uttag för nätadapter (nätadapter ingår ej)

ED273510 TA 10 Lurförstärkare 560 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
PowerTel 30
PowerTel 30 är en telefon som är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare
och personer med nedsatt hörsel. Telefonen har justerbara volym- och
tonkontroller för personlig inställning. Den har en tydlig display,
nummerpresentation och volymen justeras med sifferkontrollen samt med
förstärkarknappen nedtill på telefonen.
Röda lysdioder visar tydligt att det ringer och volymen för ringsignalen kan
ställas i 3 lägen, vilket ger en förstärkning upp till 90 dB. Vid missat samtal
fortsätter den övre lysdioden att blinka tills man kontrollerat vem som har ringt
i telefonens meny.
Telefonen har 2 snabbnummerknappar och 10 kortnummer via displayen
samt återuppringning. Den har också en högtalare med justerbar volym och
man kan enkelt växla mellan att prata i luren eller använda högtalaren.
I displayen finns 8 valbara språk för menyer, digital klocka och även
tidsangivelse för det pågående telefonsamtalet. Kontrasten ställs enkelt in efter
eget behov. Telefonen har också en telefonbok där 32 poster med namn och
nummer kan lagras.

Egenskaper
Inbyggd hörslinga
Nummerpresentation (kräver abonnemang hos teleoperatör)
Volymkontroll 0-30 dB
Tonkontroll 10 dB
Optisk indikering (2 lysdiodlampor)
Tydliga sifferknappar
2 snabbnummer
10 kortnummer
Justerbar ringsignal upp till 90 dB i 3 volymnivåer
Återuppringning
Högtalare med justerbar volym
Telefonbok (32 namn)
Digital klocka och datum i display
Tidangivelse för telefonsamtal i display
8 valbara språk för display
Tonvalstelefon
Kan monteras på vägg
Batteri-backup (vid strömavbrott), 4 st AA alkaline-batterier (ingår ej)
Endast anslutning telenät

ED273530 PowerTel 30 800 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Thursday 21st 2019f February 2019 11:25:54 PM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

12 av 18

Produktblad
PowerTel 49 Plus
PowerTel 49 Plus är en telefon som är speciellt utvecklad för
hörapparatanvändare och personer med nedsatt hörsel. Telefonen har
justerbara volym- och tonkontroller för personlig inställning. Den har en tydlig
display, nummerpresentation och volymen justeras med sifferkontrollen
samt med förstärkarknappen nedtill på telefonen.
Röda lysdioder visar tydligt att det ringer och volymen för ringsignalen kan
ställas i 3 lägen, vilket ger en förstärkning upp till 90 dB. Vid missat samtal
fortsätter den övre lysdioden att blinka tills man kontrollerat vem som har ringt
i telefonens meny.
Telefonen har både snabb- och kortnummerfunktion samt återuppringning.
Den har också en högtalare med justerbar volym och man kan enkelt växla
mellan att prata i luren eller använda högtalaren.
I displayen finns 8 valbara språk för menyer, digital klocka och även
tidsangivelse för det pågående telefonsamtalet. Kontrasten ställs enkelt in efter
eget behov. Telefonen har också en telefonbok där 32 poster med namn och
nummer kan lagras.

Egenskaper
Inbyggd hörslinga
Nummerpresentation (kräver abonnemang hos teleoperatör)
Volymkontroll 0-40 dB
Tonkontroll
Optisk indikering (2 lysdiodlampor)
Tydliga sifferknappar med bakgrundsljus
2 snabbnummer
10 kortnummer
Justerbar ringsignal upp till 90 dB i 3 volymnivåer
Återuppringning
Högtalare med justerbar volym
Telefonbok (32 namn)
Uttag för vibrator (tillbehör)
Digital klocka och datum i display
Tidangivelse för telefonsamtal i display
8 valbara språk för display
Tonvalstelefon
Kan monteras på vägg
Batteri-backup (vid strömavbrott), 4 st AA alkaline-batterier (ingår ej)
Nätdrift

ED273549 PowerTel 49 Plus 875 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Ring Flash 250
Ring Flash 250 är en telefonsignalsindikator med optisk och akustisk
indikator för telefon och dörrklocka.
Koppla in indikatorn i telefonjacket och den valda larminställningen visar när
telefonen ringer. Den trådlösa sändaren, med tillhörande mikrofon, monteras på
väggen bredvid dörrklockan. Den skickar signalen vidare till Ring Flash 250,
som visar att det ringer på dörren. Koppla in en vibrator och lägg den i under
kudden/madrassen, så känner du när det ringer (tillbehör). En idealisk lösning för
dig som sover tungt och som vill kunna svara i telefon nattetid.
Telefonindikatorn passar också väl i miljöer med hög ljudvolym eller för personer
med nedsatt hörsel. Ställ in den justerbara volymen efter dina önskemål. Det
finns 3 valbara signaler för att visa att det är telefonen som ringer och 2
valbara signaler för dörrklockan.
Möjlighet finns att koppla ihop flera indikatorer om det finns behov av att
täcka flera rum.

Egenskaper
Kraftig akustisk signal upp till 95 dB
Justerbar volym, steglös
Tydlig optisk indikering (blixt)
4 larminställningar:
Akustisk + vibrator (tillbehör)
Blixt + akustisk
Blixt + vibrator
Avstängd
Räckvidd upp till 25 m
Helt kompatibel med PowerTel telefoner men också telefoner från andra
tillverkare
Enkel att ansluta till telefoner med telefonlinjekontakt
Levereras med 1 st telefonlinjesladd
3 valbara larmsignaler för telefon
2 valbara larmsignaler för dörrklocka
Trådlös sändare med mikrofon för dörrklocka
Kan stå på en plan yta eller monteras på väggen
Uttag för PTV 100 vibrator (tillbehör)
Nätdrift
Tillval för trådlös indikering för rök eller gas detektor, eftermontering (ingår ej)

ED273550 Ring Flash 250 875 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
PTV 100 Vibrator
PTV 100 är kompatibel med alla nätanslutna telefoner i PowerTel-sortimentet.
Anslut den enkelt till din PowerTel-telefon, så vibrerar den när någon ringer till
dig. Du kan t ex placera den under dynan i soffan/fåtöljen eller under
madrassen i sängen.
Ställ in din telefon på vibrator-larm. Du känner direkt när det ringer!

Egenskaper
Helt kompatibel med PowerTel telefon- sortiment
Snabb och enkel att koppla in och använda
Vibrerar när du får ett inkommande samtal
Placeras under dynan/madrassen

ED273562 PTV 100 Vibrator 250 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
PowerTel 880
PowerTel 880 är ett komplett set som innehåller en trådlös DECT- och en
bordstelefon. Båda telefonerna har inbyggd hörslinga och extra kraftig
förstärkning på upp till 40 dB.
Extra fokus har lagts på tydliga displayer och knappar och för att du bättre
skall uppmärksammas på när det ringer kan du justera ringsignalen (+90 dB,
flera valbara signaler i olika nivåer) eller använda den inbyggda blixtlampan.
Du kan lagra 2 olika användarprofiler på den trådlösa telefonen och 3 på
bordstelefonen, varje med olika inställningar för volym, boost och tonjustering.
Den trådlösa telefonen har inbyggd nummerpresentatör och en namn- och
telefonbok för 200 nummer. Ytterligare en smart funktion är den inbyggda
telefonsvararen i bordstelefonen.
Bordstelefonen fungerar för samtal även vid strömavbrott.

Egenskaper

Trådlös telefon
Inbyggd hörslinga
2 användarprofiler
Inbyggd klocka och alarm med snooze-funktion
Volymkontroll upp till 40 dB
Varningsindikering för hög volym
Tonkontroll
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Räckvidd ca 50 m inomhus och 300 m utomhus
Taltid ca 10 timmar
Standby ca 4 dagar
9 justerbara ringsignaler på hand- respektive basenhet, +90 dB
Högtalare med extra hög volym
Optisk indikering
Uttag för headset/halsslinga/slingkrok
3 snabbvalsnummer
Telefonbok (200 namn)
Återuppringning (sista 10 numren)
Nummerpresentatör (kräver abonnemang hos teleoperatör)
Knapplås
Internkommunikation

Bordstelefon
Inbyggd hörslinga
3 användarprofiler
Inbyggd telefonsvarare med 11 minuters inspelningstid för inkommande
samtal
Tydliga knappar
Volymkontroll upp till 40 dB
Varningsindikering för hög volym
Tonkontroll
9 justerbara ringsignaler, +90 dB
Optisk indikering
Uttag för headset/halsslinga/slingkrok
3 snabbvalsnummer
Telefonbok (200 namn)
Återuppringning (sista 10 numren)
Nummerpresentatör (kräver abonnemang hos teleoperatör)
Fungerar även vid strömavbrott

ED273588 PowerTel 880 1750 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
UniWake
UniWake är en väckningsanordning avsedd för hörselskadade/döva som inte hör
vanliga väckningsanordningar.
UniWake passar till de flesta situationer och larmar via vibrator för akustiska
signaler från väckarklocka, telefon, brandlarm eller barn som gråter.

ED340020 UniWake 1427.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Sonic Alert SBP100ss
Digitalt Reseväckarur med inbyggd vibrator Sonic Alert SBP100 är ett
batteridrivet digitalt väckarur med inbyggd vibrator och akustiskt larm.
Det drivs med 2 st alkaliska AA/LR& batterier (larmfunktion) och 1 st
AAA/LR03 batteri(tid). Med klämman sitter i kanten på klockan kan man sätta
fast väckaruret i kudden så att det inte ramlar i golvet. Snooze-funktion 4
minuter.
Storlek Diameter 92x30mm.
Vikt 200g inklusive batterier.

ED353014 Sonic Alert SBP100ss 430 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Sonic Alert Wake n Shake
Wake n Shake är ett ett digitalt väckarur med tydlig display, vibrator och
blixtlampa.
Klockan kan anslutas till telefonjack och användas som telefonindikator.Den
har ett extra starkt ljudlarm med justerbar volym- och tonkontroll för
inställningar efter egna önskemål.
Med snooze-funktionen kan du somna om och klockan ringer om 9 min
igen.
Den har också 2 dimmer-lägen för displayljus (ljus/låg). Larmet är inställbart i 4
lägen.
Väckaruret drivs med nätadapter, men kan kompletteras med ett 9V-batteri
(ingår ej) för att behålla tiden vid ev. strömavbrott.

ED353040 Sonic Alert Wake n Shake 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Väckarklocka med tydliga siffror
Väckarklocka med tydliga siffror, extra högt alarm, vibrator och stark
ljussignal. Vidarebefordrar brandlarmet!
TCL 410 väckarklocka är idealisk för personer med begränsad syn och hörsel.
Klockan har stora, tydliga siffror på en 7,6 cm hög skärm. Ljusstyrkan går att
justera i 3 nivåer. Larmfunktionerna innefattar; ett extra starkt ljudalarm,
vilket kan justeras upp till 95dB; 6 starka blixtlampor som är effektiva även i
dagsljus; samt en extern vibrator.
Klockan uppfattar ljudsignalerna från brandlarm i den omedelbara närheten
(3 m), och sänder därefter ut eget alarm, antingen som optiskt signal eller via
vibratorn.
Genom radiostyrd automatisk tidsinställning går klockan alltid rätt, gäller även
automatisk
sommar-/vintertidsinställning. 12- eller 24- timmarsvisning är valbart och
klockan har snooze-funktion. Klockan drivs av nätaggregat och har batteribackup (endast för urverket).
USB-uttag finns på baksidan för laddning av t ex mobiltelefon.

Egenskaper
• Larmfunktioner:
– extra stark ljudsignal, upp till 95dB
– optiskt larm
– extern vibrator
• Vidarebefordrar brandlarm
• Stor och tydlig display: höjd 76 mm
• Automatisk tidsinställning
• Snooze-funktion
• Nätdrift: 210~240 VAC, 50/60 Hz
• Backup knappcellsbatteri CR 2032 (ingår ej)
• Klocka: 250 x 40.6 x 109.7 mm – 388 g
• Vibrator: 95.3 x 26.2 x 92.9 mm – 117 g

ED353410 Väckarklocka med tydliga siffror 1200 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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