SleepingCare
muziekkussen

OVERZICHT
ąą Hoog ligcomfort door ergonomische vorm en
memoryfoam
ąą Te gebruiken bij slaapproblemen van diverse aard
ąą Ideaal bij tinnitusklachten
ąą Afneembare en wasbare zachte hoes
ąą Eenvoudige bediening via bluetooth
controlepaneel
ąą Twee geïntegreerde speakers, diep verwerkt
in kussen
ąą Draadloze koppeling met tablet of smartphone
via bluetooth
ąą Muziek van eigen voorkeur afspelen via
eigen speellijst
ąą Binnenkomende oproepen aannemen via het
kussen

Uw audicien

ąą Timer in te schakelen via tablet of smartphone
ąą Maskering tinnitus vaak al bij laag volume, zodat
partner geen hinder ondervindt van de muziek
ąą Muziekspeeltijd 3-5 uur
ąą Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

+31 (0)345 63 23 93
info@hoorexpert.nl

SLEEPINGCARE
Bij subjectieve tinnitus - beter bekend als oorsuizen -

Het SleepingCare kussen heeft twee geïntegreerde

worden geluiden in een of beide oren waargenomen,

speakers waarmee u zachte ontspannende muziek kunt

zonder dat er een geluidsbron aanwezig is. Dit geluid

beluisteren. Het orthopedische kussen biedt daarnaast

kan bestaan uit suizen, fluiten, brommen of zoemen en

hoog ligcomfort voor mensen met nekklachten en kan

kan variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van

spanning verminderen.

continu tot af en toe.
U streamt via uw smartphone of tablet muziek naar
Deze geluiden in het hoofd kunnen leiden tot klachten als

keuze via Bluetooth draadloos naar de speakers, waar-

onrust, irritaties, moeheid en verminderde concentratie.

door u rustig in slaap kunt vallen. Eventuele binnen-

Ook kan het de nachtrust verstoren, waarmee vervolgens

komende oproepen kunt u via uw kussen opnemen.

de klachten weer kunnen verergeren. Tinnitus is over het

Op uw tablet of smartphone kunt u een timer instellen.

algemeen niet te genezen, maar er zijn diverse behandel-

En aangezien u met uw oren dicht bij de speakers ligt,

methoden waarmee men leert te leven met de tinnitus.

kunt u muziek luisteren zonder uw partner te storen.

Tinnitus kan gepaard gaan met gehoorverlies. Een hoortoestelaanpassing zorgt ervoor dat geluiden beter worden

Ontspannen in slaap vallen
met het SleepingCare
bluetooth muziekkussen
Specificaties

Sleepingcare

Voeding

DC 5V

Batterij capaciteit

3.7V / 400mAh

Laadtijd bluetooth controlepaneel

2-3 uur

Luidspreker vermogen

1W * 2

Frequentiebereik

20Hz-20kHz

Vervorming

≤ 0,5%

Signal to Noise Ratio

≥ 65dB

Muziek speeltijd

3-5 uur

Afmetingen (lxbxh)

48 x 31 x 10 cm

gehoord, en deze versterkte geluiden zorgen voor
afleiding en (gedeeltelijke) maskering van de tinnitus.
’s Nachts worden de hoortoestellen echter uitgedaan en
zijn er minder omgevingsgeluiden. De afleiding verdwijnt
en de tinnitus kan in alle hevigheid terugkomen. Omdat er
bij het slapengaan nauwelijks omgevingsgeluiden zijn die
de tinnitusgeluiden naar de achtergrond drukken, verergeren de klachten vaak bij het in slaap komen.

