Heel eenvoudig
onbekommerd
telefoneren.
Horen en verstaan aan de
telefoon met uw persoonlijke
volume.
Comfort dat een band schept:
de nieuwe flashtel-generatie
voor de dragers van
hoorapparaten en iedereen
die ook in een onrustige
omgeving onbekommerd wil
telefoneren.

HUMANTECHNIK – Uw partner
voor audiologische producten

Functionele elegantie, een
kleur die harmonisch wordt
geïntegreerd in elke
omgeving, hoog
bedieningscomfort – deze
kenmerken onderscheiden
de drie modellen van de
flashtel-II-reeks, net als de
overtuigende

Lichtflits
Signaaltooninstelling
Regelaar hoge/lage tonen
Volumeregelaar
Aansluiting headset
Aansluiting koptelefoon
Snelkiestoetsen
Verlicht display
Alarmknop
Microfoon voor
handsfree-gebruik
Luidspreker voor
handsfree-gebruik

De mobiele alarmzender

maakt deel uit van de

flashtel comfort II f. De kleine, lichte knop met een

zendreikwijdte van 30 m in gesloten gebouwen kunt u
altijd meedragen – aan een touwtje rond de hals of met
klittenband aan de pols. Ook als u niet direct in de
buurt van de telefoon bent, kunt u op die manier een
alarmoproep uitvoeren via uw flashtel comfort II f
Hiervoor kunnen maximaal negen alarmnummers worden geprogrammeerd. Als één nummer bezet is, kiest
het alarmsysteem automatisch het volgende nummer.

audiologische
eigenschappen.

Prestatie en comfort in
één oogopslag

flashtel comfort II met
verlicht display biedt ...

Hoorversterking traploos

... daarnaast een extra groot

instelbaar tot 30 dB

verlicht display, waarop de

De nieuwe flashtel-generatie

Reging hoge/lage tonenel

telefoonnummers duidelijk

werd ontwikkeld voor mensen

Directe inductieve transmissie

leesbaar en groot

met verminderd gehoor-ver-

naar hoorapparaten

verschijnen ...

mogen. Daarom verbinden deze

Oproepsignaal akoestisch

... en een elektronisch

telefoontoestellen modern com-

en als lichtflits

telefoonboek voor maximaal

fort met intelligente audio-logi-

Stroomuitvalbeveiliging

30 telefoonnummers en

sche technologie. Ze stellen hun

Goed leesbare grote

namen.

hoge kwaliteit onder bewijs in

toetsopschriften

situaties waar het verstaan van

6 snelkiestoetsen

de gespreks-partner slechts

Kiesherhaling

beperkt mogelijk is. Daarbij

Aansluiting voor

Alarmtoets op de telefoon ...

horen o.a. ook telefoonge-

gebruikelijke headsets,

... en radioverbinding met de

sprekken in onrustige of luide

telelussen of hoofdtelefoons.

mobiele HUMANTECHNIK-

omgevingen.

flashtel comfort II f met
alarmfunctie:

alarmzender.
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Comfort dat een band
schept: flashtel eco,
flashtel comfort II und
flashtel comfort II f

