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»flashtel comfort 3«:  
een mooigevormde  

telefoon voor het duidelijk 
verstaan, met het volledige 

comfort van het moderne  
telefoneren

»flashtel comfort 3« – dit is tele

foneren volgens de nieuwste 

stand van de techniek. Com

fortabel in het bedienen en met 

enorme hoorversterking over

tuigt deze telefoon vanaf het 

allereerste moment.

Het design vertolkt de klassieke 

telefoonvorm met de dwarslig-

gende hoorn in een moderne 

elegante vormgeving. Vorm, uit-

rusting en werking maken hierbij 

een reeks individuele aanpassin-

gen mogelijk aan het persoonlijk 

telefoneren, bijvoorbeeld:

 geschikt voor links- en rechts-

handigen: eenvoudig wisselen 

van de stekker van de hoorn-

aansluiting in de linker danwel 

rechter connector

  individuele volume- en ge-

luidinstellingen

 aansluitmogelijkheid voor ver-

schillende hoorcomponenten

 uitwisselbaar met hoortoestel-

len en CI-systemen

»flashtel comfort 3« is optioneel 

ook met Bluetoothfunctie ver

krijgbaar!

Telefoneren met Bluetooth-com-

ponenten biedt een duidelijk extra 

aan comfort. Wie beide handen vrij 

heeft en ongebonden kan bewe-

gen, bijvoorbeeld om in de buurt 

een kopje thee te kunnen zetten, 

praat veel ontspannener. Op deze 

manier geeft »flashtel comfort 3« 

ook een nieuwe kwaliteit aan on-

gedwongen telefoneren.

Volledig duidelijk: bedienen, 

herkennen, verstaan

Grote toetsen met duidelijk leesbare 

tekst, eenduidige bedienernavigatie, 

duidelijk contrastrijke aanduiding 

van de tekens op een groot display 

en uitstekend geluid voor het goed 

verstaan. Eenvoudig telefoneren: 

»flashtel comfort 3«

»flashtel comfort 3« – één van de meest elegante  
telefoons met snoeraansluiting voor mensen met  
verminderd hoorvermogen, voor thuis of voor koppeling 
in een telefooninstallatie op de werkplek.
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»flashtel comfort 3« 

de belangrijke kenmerken: 

 instelbare hoorversterking tot 

+30 dB  

 hoge- en diepe tonenregeling  

+ /- 20 dB

 inductief horen met hoortoestel-

len of CI-systemen door ge-

ïntegreerde hoornringleiding 

 audio-aansluitconnectoren:  

2,5 mm voor headsets, uitgang 

3,5 mm voor hoofdtelefoons 

 handsfree-functie

 instelbare oproepweergave: 

akoestisch en / of via lichtsig-

naal

 keuze uit verschillende  

beltonen en melodiën  

 aansluiting voor trilschijf

 instelbaar volume spraak-uit-

gangsignaal (normaal / hard) 

 6 voorkeuzetoetsen

 elektronisch telefoonboek voor 

50 nummers  

 nummerherhaling van de tien 

laatst gekozen nummers  

 uitwisselbaar voor het aansluiten 

op gangbare telefooninstallaties

 groot zelfverlichtend zwart-wit 

LCD-display met contrastrijke 

weergave in grote tekst

 weergave van gemiste  

oproepen

 overbrugging bij stroomuitval

 Naar keuze met Bluetooth

functie (»flashtel comfort 3 

BT«), bijvoorbeeld voor het 

gebruik van Bluetooth-head-

sets (handsfree telefoneren 

– oproepbeantwoording en 

telefoneren – ook op grotere 

afstanden tot de hoorn).

Afmetingen (h x b x d):  96 x 178 x 21 mm

Gewicht:  900 g

Versterkingsfactor:  30 dB

Stroomvoorziening netadapter, primair:  100 - 240 V, 50/60 Hz 
secundair   7,5 V DC, 300mA

Voor rechtshandigen en ...

... voor linkshandgen: een-
voudig de stekker van de 
hoorn omwisselen.

Inductief horen met hoor-
toestellen of CI-systemen, 
die over een T-spoel be-
schikken.

Aansluitconnectoren voor 
headsets en hoofdtele-
foons ...

... en geïntegreerde  
Bluetooth-functie voor 
handsfree telefoneren met 
een draadloze headset.




