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LISA RF

WEK- EN WAARSCHUWINGSSYTEMEN

HET SYSTEEM
Gebeurt het weleens dat u het rinkelen van
de telefoon of de deurbel niet hoort, vooral als
u zich niet direct in de buurt van het signaal
bevindt? Een wek- en waarschuwingssysteem
maakt signalen zichtbaar door lichtﬂitsen of is
voelbaar door middel van een trilsignaal. Door
dit draadloze systeem mist u geen belangrijke
signalen meer.

Met de Gateway en de
bijbehorende App, wordt het
mogelijk elk signaal direct op uw
smartphone of tablet te
ontvangen. De Gateway wordt
aan uw router gekoppeld en zal de
signalen van het wek- en
waarschuwingssysteem,
waarschuwingssysteem via WiFi
doorsturen naar uw smartphone of
tablet. De bijbehorende app voor
iPhone of Android is gratis
beschikbaar in de verschillende
App-Stores.

GATEWAY

Het wek- en waarschuwingssysteem is te
gebruiken voor diverse standaard
signaalbronnen zoals: telefoon, deurbel,
wekker en rookmelder. Daarnaast bestaat er
de mogelijkheid om het systeem uit te breiden
met o.a. een babyfoon,
personenoproepzender of een koppeling naar
uw smartphone.
In combinatie met eventuele
vergoedingsmogelijkheden via de
zorgverzekering, kan het systeem naar
persoonlijke wensen en voorkeuren worden
samengesteld. Denk aan de keuze tussen
ﬂitslampen of een trilontvanger.

De iBell-2 wordt gekoppeld aan
uw smartphone en signaleert u met
ﬂitslichten. De iBell-2 kan gekoppeld
worden aan uw wek- en
waarschuwingssysteem,
waardoor u ook het signaal van
uw smartphone overal in huis kunt
ontvangen.

IBELL2

SIGNOLUX

VERGOEDING
Er zijn twee wek-en waarschuwingssystemen,
het LISA systeem en het SIGNOLUX systeem.
Hoorexpert BV, heeft een samenwerking met
alle zorgverzekeraars. Beide systemen komen
in aanmerking voor vergoeding via uw
zorgverzekeraar.

DS-1
De DS-1 digitale wekker heeft een luid
alarm en een effectieve trilschijf. U kunt
deze wekker uitbreiden met een extra
geluids-, ﬂits- of schakelmodule.
De display heeft een automatische
helderheidaanpassing en de wekker is
voorzien van een herhalingsfunctie en
24 uur stop. U ontvangt de DS-1 wekker
standaard met trilschijf.

WEKKERS

WEKKERS VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Met het assortiment wekkers voor doven en
slechthorenden, bieden wij u rust en veiligheid. Zo
kunt u de keuze maken uit: standalone wekkers,
reiswekkers of wekkers die te gebruiken zijn in
combinatie met het wek- en
waarschuwingssysteem. Met deze laatste optie
kunt u gewaarschuwd worden voor diverse
signalen. Denk aan brand, het huilen van een
baby of het afgaan van de deurbel.

SMARTSHAKER

De TravelTim reiswekker maakt u
wakker door middel van sterke
trilimpulsen. Op het wektijdstip
begint deze compacte reiswekker
op batterijen te trillen en/of te ﬂitsen.
U plaatst de wekker ‘s nachts onder
het kussen.

De Smartshaker is een bluetooth
trilschijf die beschikt over een
sterkere trilfunctie dan uw
smartphone en is daarom te
gebruiken als een wekker of timer.
Eenvoudige bediening via een
gratis app, die beschikbaar is voor
Apple iOS en Android in de diverse
App-Stores.

De DS-2 digitale wekker heeft een
ﬂitsfunctie en een luid alarm. U
kunt de wekker uitbreiden met een
extra trilschijf. De display heeft een
automatische helderheidaanpassing
en de wekker is voorzien van een
herhalingsfunctie en 24 uur stop.

DS-2

VC-10

De VC-10 analoge reis- en trilwekker
is compact en licht van gewicht. De
tijdsinstelling kunt u eenvoudig
handmatig regelen. Verder heeft deze
wekker een geïntegreerd akoestisch
signaal dat u op een eenvoudige
manier kunt uitschakelen. De wekker
wordt standaard geleverd met
trilschijf.

De Time Flash is een analoge ﬂitswekker en is
uitgerust met een betrouwbare back-up
accu. Verder is deze wekker voorzien van een
aansluiting voor uw trilschijf.

TRAVEL TIM

TIMEFLASH

TV-HOORSYSTEMEN

TV-SYSTEMEN VOOR SLECHTHORENDEN
Als u slechthorend bent, kunt u moeite hebben met
het verstaan van de televisie. Wij bieden de
mogelijkheid om dit met speciale tv-hoorsystemen,
te verbeteren. De tv-systemen kunt u aansluiten op
het tv-toestel of andere apparaten zoals een
computer. Het systeem is verkrijgbaar in twee
verschillende uitvoeringen, de kinbeugel
koptelefoon of een hals-ringleiding. Voor deze
laatste optie heeft u een hoortoestel met een
ringleiding “T” stand nodig. Daarnaast is er ook de
optie om voor een bluetooth versie te kiezen.
De werking van de tv systemen is in principe
hetzelfde, alleen de toepassing van de
verschillende sets is anders. Bent u ook toe aan tv
kijken op een comfortabele manier zonder dat u
uw omgeving daarmee stoort? Kies dan voor een
van onze tv-systemen!

Earis is het eerste tv-hoorsysteem om geluid speciaal en
individueel voor de gebruiker te optimaliseren. Het systeem
heeft een tijdloos uiterlijk met een elegant
high-tech accent. De grote, glanzende, wielvormige
zilveren volumeregelaar, die tot 122 dB (A) kan leveren, is
een echte eyecatcher! Het Earis ontwerp is zo gemaakt,
dat het extra comfortabel is in het dagelijks gebruik. De
luidsprekerarmen zijn stevig en de oordopjes zijn gedraaid
voor een perfecte aansluiting in de oren. Het systeem
wordt automatisch in- en uitgeschakeld, dit verhoogt het
gebruikersgemak.

EARIS

SONUMAXX BT

SONUMAXX

TELEFOONS

FREETEL ECO
TELEFOONS VOOR SLECHTHORENDEN
Slechthorenden ondervinden vaak problemen
tijdens het telefoneren. Er zijn speciale telefoons
ontwikkeld, die de kwaliteit van het verstaan van
het gesprek kunnen verbeteren. Met deze
verschillende modellen, zowel met telefoonsnoer
als zonder is het mogelijk om elk gesprek weer goed
te kunnen verstaan.
Elke telefoon is standaard voorzien van een
ringleiding, waardoor u met uw hoortoestel op de
ringleiding stand, de zogenaamde ‘T-stand’, een
directe verbinding kan maken. Het gesprek
verloopt direct via uw hoortoestel en
kan daardoor de spraakverstaanbaarheid
verbeteren. Tevens zijn alle telefoons standaard
voorzien van een versterking van minimaal +30 dB
tot maximaal 40 dB, waardoor u ook uitstekend
kunt telefoneren wanneer u geen hoortoestellen
draagt!

De FlashTEL Comfort III is een stijlvolle telefoon met
praktische eigenschappen voor slechthorenden en
slechtzienden. De LED-balk bovenop de hoorn gaat
branden op het moment dat er gebeld wordt. Deze
telefoon versterkt tot 30 dB. Het instelbare
spraakvolume is een ﬁjne oplossing voor mensen met
een zachte spreekstem. De telefoon is er in 2 varianten,
met en zonder bluetooth.

FLASHTEL 3

De Freetel Eco Dect telefoon is
een telefoon met een eenvoudige
bediening die tot 30 dB
versterking biedt (op vijf niveaus
instelbaar). De telefoon kan
gekoppeld worden aan de
hoortoestellen als deze voorzien zijn
van een ringleidingstand.
Uitbreidbaar tot maximaal 5 losse
handsets. Voorzien van SOS-knop.

SCALLA 3

Scalla 3 Combo telefoon is een van
de toestellen uit de scalla-serie. Deze
telefoon bestaat uit een basistoestel
met een losse handset. De losse
handset beschikt over dezelfde
functies als het basistoestel. Beide
telefoons kunnen versterkt worden
tot 40 dB. Uitbreidbaar tot maximaal
5 losse handsets. Voorzien van
SOS-knop.

AUDIOCOMMUNICATIESYSTEMEN

AUDIOCOMMUNICATIESYSTEMEN
Vanuit onze divisie AUDIOropa bieden wij
onze kennis en producten aan bedrijven en
instellingen. Rondleidingen met een tour-guide
in bedrijven of toeristische attracties, maar ook
tolk-systemen en uitgebreide conferentiesystemen zijn maar enkele voorbeelden van
de vele mogelijkheden op het gebied van
professionele audiocommunicatie.
TOEGANKELIJKHEID GEBOUWEN
Met onze kwalitatief hoogwaardige
producten en diensten, speciﬁek toegespitst
op mensen met een hoorbeperking, richten
wij ons op het optimaliseren van de
“Toegankelijkheid van gebouwen” van
bedrijven en instellingen. Naast de advisering
aan bijvoorbeeld theaters, kerken, crematoria,
hotels, banken, gemeentehuizen, scholen en
andere openbare gebouwen, verzorgen wij
ook de volledige installatie van o.a.
ringleiding-, FM-, en infrarood-systemen.
Daarnaast adviseren we ook over signalering
van brandmeldingen op bijvoorbeeld scholen
en congrescentra.

CM 2.4

De Crescendo 60 is een hoorversterker
en uw persoonlijke luisterhulp. U krijgt de
basisfunctionaliteit die u verwacht:
Hoorversterking met ingebouwde
volumeregelaar, interne microfoon,
toonregeling en de mogelijkheid tot
ringleidingontvangst. Dit alles maakt de
Crescendo 60 hoor versterker uitermate
geschikt voor situaties waarin u geen
hoortoestel voorhanden heeft.

CRESCENDO 60

Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van
slechthorendheid en spraakverstaanbaarheid
hebben we een productassortiment ontwikkeld
waarmee we professionele audiocommunicatie
mogelijk kunnen maken voor bedrijven en
instellingen. Hierbij kunt u denken aan
rondleidingen (tour-guide) in bedrijven of bij
toeristische attracties, maar ook aan conferenties
en vergaderingen, waarbij ook vertalers
(tolksystemen) zeker tot de mogelijkheden behoren.

STEMVERSTERKERS

Een stemversterker is een aanrader voor iedereen
die moeilijk verstaanbaar is door een gebrek aan
kracht en stemvolume bij het spreken of iemand
met een stemprobleem. De stemversterker zorgt
ervoor dat de spraak versterkt wordt tot een
normaal stemvolume. Mede daardoor kan een
conversatie gemakkelijker verlopen. Een voorbeeld
van een stemversterker is het FrontRow Soundﬁeld
Audiosysteem. Het geluid van de stem wordt via
een draadloze microfoon naar een luidsprekersysteem gestuurd die dit versterkt weergeeft in
de ruimte. In een klaslokaal bijvoorbeeld, kan dit
ervoor zorgen dat de stem van de leerkracht veel
duidelijker hoorbaar is. Dit komt doordat het geluid
door het audiosysteem gelijkmatig over de ruimte
wordt verdeeld en het achtergrondlawaai in de
ruimte veel minder storend is.

PROTON SYSTEEM

•
•
•
•
•
•

Verbetert het geluid en de leeromgeving
Verhoogt de concentratie van de
leerlingen
Ontlast de stem van de leerkracht
Biedt ideaal geluid van computer en
interactieve whiteboards

JUNO FRONTROW

Door zijn eenvoudige bediening is het Proton
systeem uitermate geschikt als stemversterker
bij kleine presentaties met 2 sprekers, maar ook
uitermate goed inzetbaar bij kleine vergaderingen,
rondleidingen, scholen, of gelegenheden waar een
stuk versterking van de spreker gewenst is.
Het Proton draadloos speakersysteem is een
lichtgewicht, eenvoudig te bedienen en te
gebruiken stemversterker. Het systeem kan uit
meerdere draadloze speakers en maximaal 2
draadloze bodypack microfoons bestaan,
waarmee 2 sprekers gelijktijdig kunnen
communiceren. Het systeem is voorzien van accu’s
waardoor het systeem zeer ﬂexibel ingezet kan
worden. Het systeem is uit te breiden met meerdere
draadloze speakers en met een speciale ontvanger
is er ook direct een koppeling te maken met een
bestaande geluidsinstallatie of ringleiding.

BLUETOOTH PRODUCTEN

Met de CM-BT2 bluetooth headset kunt u comfortabel handsfree
telefoneren met uw smartphone. Bovendien beschikt de zend- en
ontvangsteenheid over een traploze volumeinstelling. Daarnaast
biedt het de mogelijkheid het klankbeeld te veranderen met de
omschakeling voor hoge en lage tonen. Via een inductielus om
uw nek zendt de CM-BT2 de audiosignalen naar uw hoortoestel (in
de T-stand). Ook beschikt hij over een aansluiting voor een stereo
oortelefoon. Dus de headset kunt u prima gebruiken voor de stereo
muziek van uw computer of bijvoorbeeld voor het geluid van het
navigatiesysteem in de auto.

Het SleepingCare kussen heeft een ingebouwd speakersysteem
waarmee u zachte ontspannende muziek kunt beluisteren. Het
orthopedische kussen biedt daarnaast een hoog ligcomfort voor
mensen met nekklachten en kan spanning verminderen. U streamt
muziek naar uw keuze via Bluetooth draadloos naar de speakers,
daardoor kunt u rustig in slaap vallen. Op uw tablet of smartphone kunt
u een timer instellen, zodat de muziek vanzelf uit gaat.

CM-BT2

MUSIC VIBES

Deze draadloze Music Vibes headset zit niet OP of IN uw
oren, maar ernaast op het hoofd. Het geluid geleidt via uw
schedel direct naar uw oren. U houdt de oren volledig vrij. Dit
is veiliger in het verkeer dan oordopjes en koptelefoons. De
headset is buigzaam, onbreekbaar en waterdicht.

SLEEPING CARE

BEHEAR

De BeHear luisterhulp wordt door middel van een gehoortest
afgesteld op het persoonlijk gehoor. De stereo headset geeft
ondersteuning zowel bij het telefoneren, het afspelen van audio
of bij het luisteren naar spraak en omgevingsgeluiden. Tijdens het
luisteren van muziek is het mogelijk ook omgevingsgeluiden versterkt
door te geven. Dit komt het contact met de omgeving als ook de
veiligheid in het verkeer ten goede. Via een app op de
smartphone kan een hoortest worden afgenomen. Op grond hiervan
wordt de versterking aangepast. Daarnaast zijn er tal van instellingen
via de app op de Smartphone aan de persoonlijke voorkeur van de
gebruiker aan te passen, om zo de BeHear tot persoonlijke luisterhulp
te maken.

RINGLEIDINGEN

Om uw televisie thuis te horen op uw
hoortoestel, is het mogelijk om een ringleiding aan
te leggen. De meeste hoortoestellen zijn
voorzien van een ingebouwde luisterspoel
(ringleidingstand), die geactiveerd wordt door
het hoortoestel op de “T” of “MT” stand te zetten.
U koppelt de televisie aan de ringleiding, zo is het
audiosignaal op uw hoortoestel te beluisteren.
Daarnaast is de LA-240 ringleiding versterker
voorzien van:
• Aan- en uitschakelaar
• Toonregeling
• Volumeregeling
• Galvanische aansluiting
• Digitale (optische) aansluiting
• Microfoon ingang
De Ringleidingversterker is geschikt voor ruimtes met
een oppervlakte tot 50 m2 en heeft een
ingebouwde voeding.

LA-240

LA-90

Met de LA-90 kunt u zich beter verstaanbaar
maken voor slechthorenden. Deze mobiele
ringleiding met ingebouwde inductielus,
(bereik van circa 1m) zorgt voor een
gegarandeerde verbinding met het
hoortoestel in de T-stand. Ideaal voor aan
tafel, aan een balie of op het werk.
De ringleiding beschikt over een ingebouwde
microfoon. Het systeem kan uitgebreid
worden met hoorn en externe microfoon.

REINIGING EN VERZORGING

De huid aan het oor van dragers van
hoortoestellen of brillen ondergaat door het
contact met lichaamsvreemde stoffen een
constante irritatie. Bovendien kunnen
wrijving en transpiratie een vervelende jeuk
veroorzaken. Door het gebruik van GinkgoCare
op deze gevoelige plekken wordt de huidirritatie
tegengegaan.
Het oliepreparaat Auridrop voorkomt ontstekingen,
jeuk, schilfering en droogheid van de huid in de
gehoorgang. Tevens heeft Auridrop een reinigende
werking op cerumen (oorsmeer) als voorbereiding
op het uitspuiten van uw oren. Auridrop is daarmee
een aanzienlijk beter verzorgingsmiddel voor uw
oren dan de welbekende slaolie of wattenstaafjes.

Met de Smart Clean reinigingsproducten heeft u
een uitstekend product in handen om uw
hoortoestel, oorstukje of gehoorbeschermer
optimaal te onderhouden. Ook het drogen van uw
gehoorapparaat is van belang om de
hoogwaardige techniek goed te beschermen
tegen vocht. Met het drycare droogsysteem
beschermt u uw hoortoestellen tegen ongewenste
storingen en behoudt u een optimaal hoorcomfort.

CLEANCARE SET

GINKGO CARE

Hoorexpert
Gildenstraat 30
4143 HS Leerdam
0345-632393
info@hoorexpert.nl
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