
HUMANTECHNIK – Uw partner 

voor audiologische producten

Zelfzeker  
telefoneren met 
alle comfort  
van de moderne  
technologie! 
scalla – een zeer intelligent  

telefoonconcept met de modernste 

technologie – speciaal voor mensen 

met verminderd hoorvermogen.

Comforttelefoons met grote toetsen en hoorversterking



Uw hoortoestelspecialist geeft u uitgebreid en competent advies.
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Een nieuwe kwaliteit van  

comforttelefonie

»scalla-1« en »scalla-2« vertegen-

woordigen de nieuwe generatie 

comforttelefoons met grote toetsen. 

Beide modellen overtuigen met een 

intelligent telefoonconcept op de 

allernieuwste technische stand. 

Krachtige klank en meer

Met een zeer effectieve hoorver-

sterking biedt de »scalla«-reeks 

een zuivere en krachtige klank-

weergave voor een optimale ver-

staanbaarheid. De geïntegreerde 

magneetveldgenerator voor de 

directe inductieve transmissie naar 

hoorapparaten of CI-systemen, de 

optie voor het aansluiten van de 

meest uiteenlopende hoorcom-

ponenten en een comfortabele 

bediening verlenen de »scalla« 

een flexibiliteit die nagenoeg alle 

hoorwensen vervult.  

Grote toetsen met concave vorm en 

duidelijk leesbare cijfers met ach-

tergrondverlichting ondersteunen 

bovendien het kiezen.

»scalla-1« en »scalla-2«:  

gemeenschappelijke kenmerken: 

  hoorversterking instelbaar  

tot +40 dB  

  traploze klankinstelling

  inductief horen met hoorappa-

raten of CI-systemen 

  twee aansluitingen: 2,5 mm 

voor headsets, 3,5 mm voor 

hoofdtelefoons enz.   

  handsfree-functie

  oproepindicatie akoestisch en 

met lichtflitsen

  oproeptoon instelbaar in hoogte 

en volume    

  aansluiting voor trilkussen of  

andere externe signaalgevers  

  acht beeldkiestoetsen

  10 genummerde verkort- 

kiestoetsen (bij »scalla-1«)

  nummerherhaling  

  mute-functie.

»scalla-2«: Verschillen met  

het basismodel:

  groot verstelbaar zwart-wit-

LCD-display met verlichting. 

Contrastrijke weergave met 

grote tekens.

  4 genummerde verkort- 

kiestoetsen

  elektronisch telefoonboek voor 

99 nummers

Dankzij de geïntegreerde 

verkort-kieslijst in de  

onderkant van de hoorn 

kan de bediener de lijst 

dicht bij de ogen brengen 

zonder zich te bukken 

naar het toestel. 

scalla-1 – het basismodel

scalla-2 met  

groot verstelbaar 

LCD-display


