
Draadloze flexibiliteit
HearIt All is een draadloos systeem dat geluid en spraak 
communiceert zonder hinderlijke kabels.

Met en zonder gehoorondersteuning
HearIt All kan worden gebruikt met elk apparaat voor gehoor-
ondersteuning dat beschikt over een Telecoil (T positie). Als u 
geen gehoorondersteuning nodig heeft, kan HearIt All worden 
gebruikt in combinatie met een lichtgewicht hoofdtelefoon.

Modern ontwerp
Het moderne ontwerp maakt HearIt All gebruiksvriendelijk, 
licht van gewicht en onopvallend.



Uw locale distributeur:

Contact met de omgeving, familie en vrienden verbetert de 
kwaliteit van ons leven.

HearIt All is een veelzijdige, draadloze communicatie 
versterker voor mensen met verminderde gehoorcapaciteit 
zodat zij contact kunnen houden met het dagelijks leven.
HearIt All biedt extra ondersteuning in tal van alledaagse 
situaties. Tijdens het:

Televisie kijken •
Luisteren naar muziek •
Converseren in een rumoerige omgeving •
Voeren van een telefoongesprek •
Praten via de mobiele telefoon •

Gerproduceerd door

mail@phonicear.com  •  www.phonicear.com 92
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U kunt horen!

Televisie
Gesprekken
Telefoonconversaties
Mobiele Telefoonconversaties

Veelzijdige, draadloze
communicatie versterker



HearIt All
HearIt All is een veelzijdige, draadloze communicatie 
versterker voor mensen met een verminderde gehoor-
capaciteit.

Veelzijdige oplossing
De mogelijkheden van HearIt All zijn bijna oneindig. Het 
kan in vele verschillende situaties - wanneer ondersteuning 
gewenst is - nuttig zijn: thuis, buitenshuis, tijdens het werk, 
op een feestje, in de auto, etc.

Meerdere toepassingen
U kunt HearIt All in uw hand houden of om de nek hangen 
van de persoon waarmee u praat. HearIt All kan aangeslo-
ten worden op een geluidsbron zoals een TV of radio, maar 
kan ook draadloos gesprekken via uw vaste telefoon of uw 
mobiele telefoon overbrengen.



Komt dit u bekend voor?
Als u televisie kijkt of naar de radio luistert, vertelt uw gezin 
u dat het volume veel te hoog is. Als u dan het volume om-
laag draait, kunt u vervolgens slechts enkele woorden horen.

HearIt All versterkt het geluid
HearIt All versterkt het geluid van TV, radio zodat u kunt lui-
steren op een volume niveau dat u prettig vindt. Het geluid 
wordt draadloos overgebracht naar uw apparaat voor  
gehoorondersteuning of naar een lichtgewicht hoofd-
telefoon.

U kunt ook de telefoon beantwoorden
Als uw vaste telefoonaansluiting of uw mobiele telefoon 
gaat terwijl u naar de televisie aan het kijken bent, kunt u 
deze vanuit uw luie stoel beantwoorden.
U neemt simpelweg de telefoon aan
door op de speciale knop te drukken
die op de HearIt All ontvanger zit.
En deze hangt om uw nek!

Zo eenvoudig is het!

Tijdens heT Televisie kijken of luisTeren naar de radio

HearIt All brengt u een wereld vol mogelijkheden, samengebracht in één apparaat.



Tijdens heT converseren in een rumoerige omgeving

Komt dit u bekend voor?
Als u met uw familie praat, moet u zich tot het uiterste 
concentreren om de gesprekken te kunnen volgen. Dit is zo 
vermoeiend dat u na verloop van tijd te moe bent en maar 
niet meer meedoet.

HearIt All versterkt de spraak
HearIt All richt zich volledig op de spraaktonen binnen geluid, 
zodat u kunt horen wat er wordt gezegd. HearIt All is gericht 
op de persoon die praat of hangt om de nek van die persoon. 
De spraak is draadloos gezonden naar uw apparaat voor ge-
hoor ondersteuning of naar uw lichtgewicht hoofdtelefoon.

Flexibele instelling
Als de HearIt All is afgestemd op spraak, kan het - al naar 
gelang de situatie - worden ingesteld in twee verschillende 
standen. 

Maakt converseren in rumoerige 
omgeving gemakkelijk!

HearIt All brengt u een wereld vol mogelijkheden, samengebracht in één apparaat.



Komt dit u bekend voor?
U bent aan het praten aan de telefoon en het volume is 
een probleen. Als u het volume opvoert, begint het appa-
raat voor gehoorondersteuning te galmen. Als u het weer 
terugdraait, kunt u nauwelijks verstaan wat er wordt gezegd.

HearIt All versterkt telefoongesprekken
HearIt All versterkt het geluid van uw telefoon dusdanig dat 
u ontspannen van uw telefoongesprek kunt genieten. Het 
geluid  van uw telefoon wordt draadloos verzonden naar 
uw apparaat voor geluidsondersteuning of de lichtgewicht 
hoofdtelefoon.

Eenvoudiger kan gewoonweg niet!

Tijdens heT voeren van een Telefoongesprek

HearIt All brengt u een wereld vol mogelijkheden, samengebracht in één apparaat.



Komt dit u bekend voor?
U bent in gesprek via uw mobiele telefoon en u heeft 
moeite met het horen van wat er wordt gezegd. Als u het 
volume opvoert, wordt het achtergrond geluid enkel luider 
en kunt u nog niets verstaan.

HearIt All versterkt mobiele telefoongesprekken
HearIt All versterkt het geluid van Bluetooth aparaten zodat 
u ook uw mobiele telefoon kunt gebruiken in situaties waar 
veel achtergrond geluid is. Het geluid van uw GSM telefoon 
communiceert draadloos met HearIt All en u kunt moeite-
loos via uw apparaat voor geluidsondersteuning of via de 
lichtgewicht hoofdtelefoon luisteren.

Portable en hands-free
HearIt All is draagbaar en handsfree. U kunt het waar dan 
ook eenvoudig met u meedragen en gebruiken in combi-
natie met uw mobiele telefoon.

Maakt het leven gemakkelijker!

When Talking on Your moBile

HearIt All brengt u een wereld vol mogelijkheden, samengebracht in één apparaat.


