
Algemeen

Moderne telefoontoestellen zijn bijna
altijd met geometrisch genormeerde
stekkers uitgerust. Net als bij een
modulair systeem kunnen hierbij kleur-
rijke hoorns met korte of lange kabels,
met verschillende basistoestellen enz.
gecombineerd worden.

Dit “modulair systeem” biedt ook voor
slechthorende mensen heel veel voorde-
len: door de moderne stekkerverbindin-
gen is het mogelijk geworden, een
afzonderlijke versterker tussen de hoorn
en het basistoestel te schakelen. Op
deze manier kunnen bijna alle telefoon-
toestellen omgebouwd worden tot een
“telefoon voor slechthorenden”. Een
dergelijke combinatie uit versterker,
basistoestel, en hoorn zijn voor een sta-
tionaire, dus voor een vaste standplaats
bedoeld.

Universele telefoon hoornver-
sterker voor stationair
gebruik. 

✔ Te combineren met bijna alle 
moderne telefoontoestellen

✔ Vreemden luisteren niet mee 
– zoals bij zeer luide hands-
free-installaties

✔ Te gebruiken bij ongeveer 
alle vormen van slecht-
horendheid

✔ Regeling van hoge en lage 
tonen

✔ Geluidsversterking in de hoorn

✔ Accessoires aansluitbaar via 
stekkerbussen 

✔ Werking met netspanning of 
batterijen

✔ Automatische uitschakeling 

✔ Aansluiting met lagere weer-
stand mogelijk

✔ Te combineren met andere 
accessoires – bijv. infrarood, 
telegestuurde installatie,
ringleiding enz.

✔ En vele andere voordelen...

Telefoon-
hoornversterker TA-2 HUMANTECHNIK

Voordelen

De hoornversterker TA-2 heeft voor licht-
en middelmatig slechthorenden een inge-
bouwde geluidsversterking in de hoorn. De
luidsterkte is daarbij via een grote regelaar
instelbaar. Bovendien kunnen hoge en lage
tonen geregeld worden. Naast de verster-
king in de hoorn heeft de hoornversterker
een stekkerbus. Aan deze 3,5 mm stekker-
bus kan een veelvoud aan accessoires aan-
gesloten worden. Op de achterkant zijn de
accessoires en de aansluitingsmogelijkhe-
den gedetailleerd beschreven. Als de stek-
kerbus gebruikt wordt, schakelt de verster-
king in de hoorn zich automatisch af. Door
de veelvuldige variatiemogelijkheden kan
bijna elke slechthorende opnieuw goed
telefoneren.



Aansluitmogelijkheden

1. Functie om te versterken direct in de
hoorn.
2. Voor licht slechthorenden is het toestel
ideaal als een kleine koptelefoon, bijvoor-
beeld van een walkman, aangesloten
wordt.
3. Mensen met een hoorapparaat kunnen
een halslus in de stekkerbus aansluiten. 
De hoorapparaten worden daarbij ingesteld
op »T« of »MT«. De luidsterkte kan daarbij
gemakkelijk via de regelaar van de TA-2
ingesteld worden.
4. Met behulp van de audiostekker is een
galvanische koppeling tussen de telefoon-
leiding en het hoorapparaat direct mogelijk.
Dit is uniek bij de TA-2.

Technische gegevens

Afmetingen:
HxBxD: 52 x 115 x 157 mm
Kleur: wit / licht grijs 
Gewicht: 253 g
Versterkingsfactor: max. 30 dB ±20 %
Stroomvoorziening: met een 230 V netaans-

luiting of met 4 x 1,5 V 
mignonbatterijen 
(type LR6)

Verdere pluspunten

Door het gebruik van de accessoires blijven
de persoonlijke gesprekken ook voor slecht-
horenden gegarandeerd. “Geluidloos” dus
zonder de medemensen te storen, komt het
telefoontje in het oor resp. het hoorappa-
raat.
Aan de stekkerbus kunnen nog andere nut-
tige accessoires aangesloten worden, zoals
bijv.:
- Infrarood-transferinstallaties
- Tele-transferinstallaties
- Ringleiding-transferinstallaties

De TA-2 wordt milieuvriendelijk van energie
voorzien. Daarvoor zorgt de standaard
netaansluiting. Als alternatief kunnen ook
batterijen gebruikt worden. Een ingebouwd
uitschakelmechanisme verhindert onnodig
stroomverbruik. Bij zeer lange gesprekspau-
zen of op het einde van een gesprek wordt
de telefoonversterker automatisch uitge-
schakeld. Een groen lichtje toont de respec-
tievelijke bedrijfstoestand.

Speciale accessoires
- Halslus Best.nr. A 4921-0
- Enkelvoudige kabel Best.nr. A 4940-0
- Dubbele kabel Best.nr. A 4950-0
- Meer accessoires op vraag

Als alternatief bieden wij u verschillende
versterkte telefoons aan. Voor onderweg,
bijvoorbeeld op reis, kunnen wij u onze
mobiele telefoonversterker aanraden. 
Vraag hiervoor de speciale brochures aan.

Aansluitmogelijkheden

Wij geven u graag raad:

Halslus

Koptelefoon

Enkelvoudige kabel met audiostekker

Dubbele kabel met audiostekker

Aansluiting voor:
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Telefoon-
hoornversterker 
TA-2

Standaard basisuitrusting
- Telefoon hoornversterker TA-2
- Netaansluiting
- Uitvoerige gebruiksaanwijzing

Best.nr A-4511-0
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