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Klaar voor gebruik na 3 uur opladen.

Er gaat helder geluid rechtstreeks naar 
het oor. Door een koptelefoon te gebrui-
ken functioneert de Duett als alternatief 
voor een hoortoestel. Voor hoortoestellen 
met een ingebouwde luisterspoel reali-
seert een neklus een naadloze verbinding. 

Weegt slechts 57 gram, heeft een stijlvol 
modern uiterlijk en is kleiner dan de 
meeste mobiele telefoons.

Oplaadbare batterijen gaan 20 uur 
mee.

Eenvoudig afstellen van de 
links/rechts-geluidsbalans.

Grote, eenvoudige volumeknoppen.

Met drie verschillende geluidsstanden 
vindt u gemakkelijk de voor u ideale 
instelling.
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Ingebouwde luisterspoelw. Kan gebruikt 
worden in (publieke) ruimtes waar een 
ringleiding-systeem beschikbaar is.



Maak contact 
met de  
wereld door 
slechts 1 druk 
op de knop.

Face-to-face
De Comfort Duett gaat overal mee naar toe daar 
waar u moeite heeft om te verstaan wat  
mensen zeggen. Dat kan variëren van de eettafel 
of een café, de spreekkamer van de dokter of de 
schouwburg. Plaats de Comfort Duett op tafel 
of maak deze met een clip vast aan uw kleding.  
Klaar!

Aan de telefoon
Met de speciale telefoonkit kunt u gemakke-
lijk gesprekken versterken. Dit door uw vaste 
telefoon met behulp van het laadstation aan te 
sluiten op de Duett. 

Hoor allerlei soorten media
De TV-kit zet de Duett via het laadstation 
om in een TV-versterker. Andere  
accessoires helpen u om naar de radio te 
luisteren, media van uw computer te horen 
of om verbinding te maken met nagenoeg 
elke andere bron.

Als elk woord luid en duidelijk is, kunt u vol 
zelfvertrouwen deelnemen aan het leven. 
De Comfort Duett is een eenvoudig  te ge-
bruiken gehoorversterker die ervoor zorgt 
dat u meer betrokken wordt bij nagenoeg 
elke gesprekssituatie. Of u nu aanwezig 
bent bij een familiediner, aan de telefoon 
bent of televisie kijkt. De slimme  
technologie in de Comfort Duett vangt be-
langrijke geluiden op, zoals de menselijke 
stem en stuurt een luid helder geluid door 
naar een koptelefoon of hoortoestel.
En door zijn compacte ontwerp gaat hij 
overal discreet met u mee. 

Plug in en hoor als nooit 
tevoren!


