Wij verzorgen en leveren ook:
Werkplekaanpassingen

TV-hoorsystemen

• Vergaderingen
• Veiligheid

2,4 GHZ/FM-SYSTEMEN

• Telefonie

Solo-apparatuur
• Gezelschappen
• Onderwijs
• Gesprekken

RINGLEIDINGSYSTEMEN
Weken waarschuwingssystemen
TV-hoorsystemen
• Veiligheid
• Signalering
• Comfort

T. 0345 - 63 23 93
E. aanvraag@hoorexpert.nl
W. hoorexpert.nl

2,4 GHZ/FM-SYSTEMEN

gesprek met andere personen in een ruimte worden
gevoerd.
U kunt deze sets eventueel ook uitbreiden met een
extra kinbeugel of inductielus, bijvoorbeeld voor uw
partner.

RINGLEIDINGSYSTEMEN

Volop genieten van uw favoriete
programma’s!

Als u wilt genieten van de klank van uw
favoriete programma’s met een individueel te
regelen volume, dan heeft Hoorexpert daar
verschillende oplossingen voor. Als voorbeeld
kunnen de 2,4GHz/FM systemen en ringleiding
systemen genoemd worden. Hiermee kunt
u geluid uit diverse bronnen zonder storing
ontvangen. Welk systeem u ook kiest; u bent
verzekerd van een optimale ontvangst.

Pas onze systemen aan naar uw
individuele behoeften - zo kan
iedereen in huis optimaal genieten
Een TV-hoorsyteem kunt u aanpassen aan uw
persoonlijke situatie zodat iedereen in dezelfde
ruimte kan genieten van hetzelfde programma op
zijn of haar eigen manier.
Ervaar het comfort van onze lichtgewichte
apparaten als afwisseling van of in combinatie met
uw hoortoestel(len).

Draagt u (thuis) geen hoortoestel(len), maar wordt het
steeds lastiger om het geluid van de televisie en
radio goed te horen? Met een onze TV-systemen
stemt u het geluidsniveau af naar eigen wens, zonder
dat anderen hinder hebben van het geluidsniveau.
Deze luistersystemen bestaan uit een zender, en
worden geleverd met een lichtgewicht kinbeugel als
ontvanger.
Wanneer u wél hoortoestellen draagt, leveren wij het
systeem met een inductielus. Hiermee ontvangt u het
geluid van de televisie of radio met uw hoortoestel, dat
speciaal voor uw
gehoorverlies is ingesteld. Uw audicien kan hiervoor
een speciaal ringleidingsprogramma instellen.
Onze systemen zijn tevens uitgerust met een
communicatie-stand. Met een druk op de knop kunt
u overschakelen naar deze stand; de ontvangst van
televisie of radio wordt even onderbroken, en de
geïntegreerde microfoon zorgt ervoor dat u de
spreker goed kunt verstaan. Zo kan te allen tijde een

Als u het geluid van de televisie of radio met uw hoortoestellen wilt ontvangen, maar geen neklus wilt dragen,
dan is een ringleidingsysteem een goede optie voor u.
Een ringleidingsysteem bestaat uit een zender en een
lus. Deze lus wordt langs de muren van uw woning
gelegd maar geen zorgen: u ziet er niet veel meer van
dan een snoer langs de plint.

Onder voorwaarden wordt uw systeem
volledig vergoed!
Wij voeren een aantal verschillende TV-systemen.
Hearsolutions, dochteronderneming van
Hoorexpert, heeft een samenwerking met alle
zorgverzekeraars. Onze TV-systemen kunnen
dankzij deze samenwerking in aanmerking komen
voor vergoeding via uw zorgverzekeraar.
Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt?
Kijk dan op onze website of neem contact met ons
op!

www.hoorexpert.nl

