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❏ Zeer geschikt voor slechthorenden
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regelbaar hoorn-volume: grote versterking mogelijk (max 50 dB)
regelbare versterking van hoge of lage tonen (max 10 dB)
al dan niet continue gehoorversterking (voor gebruik met goed horende huisgenoten)
hoornluidspreker met luisterspoel voor gehoor-apparaten
aansluiting voor headset (2,5 mm plug) en ringleiding (3,5 mm plug)
aansluiting voor shaker - trilkussen (3,5 mm plug)
❏ Verlichte cijfertoetsen en verlichte display met grote cijfers geeft weer:
– telefoonnummer/naam, met terugbelfunktie (nummerweergave;
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naam mits voorgeprogrammeerd; geschikt voor alle netwerken; abonnement op dienst nummerweergave vereist)

door u gekozen nummer / klok / timer
normale of extra grote letters en cijfers instelbaar
Geheugens:
– 3 direkte speciale geheugens (P1rood-P2blauw-P3groen)
– 6 direkte geheugens (met één toets te bedienen) met indexkaart
– 30 geheugens op naam met spraakaanduiding
– 5 laatst-gekozen nummer (redial)
Zeer geschikt voor slechtzienden:
– toestel leest ingetoetste cijfers op (gesproken: twee, drie, vijf, etc)
– geheugens kunnen van een door u in te spreken naam worden voorzien
Nummerweergave (20 geheugens) met voorlezen van de naam (’Talking Caller ID’)
Pre-dialing / voorbereidend kiezen: eerst rustig alle cijfers ingeven (en corrigeren); pas bij
opnemen van de hoorn wordt het nummer gekozen
Duidelijke signalering inkomende gesprekken via:
– oproepsignaal (uitschakelbaar en hard-zacht) en klank ( 4 standen)
– flitser (uitschakelbaar)
– aansluiting voor tril-element (shaker; voor onder kussen)
Audio-uitgang voor het aansluiten op een gehoorapparaat, ringleiding, implantaat of voor het
opnemen van gesprekken op een externe recorder (2,5 mm plug)
Headset-aansluiting en bedien-toets op het toestel (hoorn kan blijven liggen)
Ruggespraak-toets (hold; met houdstand)
Ingebouwde TELEFOONBEANTlWOORDER (max opnametijd: 30 min; met max lengte meldtekst: 120 sec)
– beluisteren van boodschappen kan via de --versterkte-- hoorn of de luidspreker
– beluisteren op normale afspeelsnelheid of vertraagd weergeven
– instelbare bel-controle (toll-saver of instelbaar 2/3/4/5/6 rinkels)
– afstandsbediening (4-cijferige pincode) voor onderweg beluisteren / herhalen boodschap /
volgend bericht / pauzeren / wissen en aan/uit-schakelen van de beantwoorder
Voor wisselgesprek of gebruik op een centrale:
– doorverbindtoets (flash: 100/300/600 msec) en pauze-toets
Toon/puls-omschakelbaar kiessysteem
Wandmontage mogelijk / Lichtnet-voeding; battery-backup: niet nodig
Handleiding, display en voiceprompts in Ned / Engels / Frans / Duits
Garantie: 12 maanden
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prijs inclusief BTW

