
Genieten van 
het leven, on-
afhankelijk en 
probleemloos

De Humantechnik- 
portfolio voor meer 
kwaliteit van leven 

Duidelijk verstaan, 
genieten van geluid, 

voortdurend goed 
geïnformeerd zijn.

HUMANTECHNIK – Uw partner 

voor audiologische producten
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lisa – snoerloze signaalinrichtingen

Snoerloze lisa-signaalinrichtingen zetten 
akoestische signalen, bijv. het bellen  
aan de huisdeur of het rinkelen van de 
telefoon, om in lichtflitsen of trilimpulsen. 
Waar u zich in huis of buiten ook bevindt, 
u zult geen enkel signaal meer missen. 
De installatie bestaat uit slechts enkele 
stappen; een ingewikkelde bekabeling is 
niet nodig.

Zo werkt een lisa-signaalinrichting:

De zenders nemen de akoestische  
signalen op, zetten deze om in elektrische 
impulsen en zenden ze dan naar de  
ontvangers, die de signalen weergeven 
als licht- of trilimpulsen.

lisa biedt een groot assortiment zenders 
en ontvangers , zoals alarmwekkers die 
zowel licht- als trilimpulsen geven met 

ingebouwde lisa-ontvangers. Vraag uw 
dealer naar de diverse combinatiemoge-
lijkheden.

Het lisa-radiosysteem of het  

lisa-stekkersysteem?

Het lisa-stekkersysteem zendt zijn signalen 
via de bestaande elektriciteitsbekabeling 
van stopcontact naar stopcontact. 

Het lisa-stekkersysteem is in twee  
modellen beschikbaar: 

a) »lisa«: De behuizing heeft een  
geïntegreerd inbouwstopcontact, zodat 
het met het lisa-apparaat bezette  
stopcontact verder ook voor de voeding 
van andere elektrische apparaten  
beschikbaar is.

b) »Klein lisa«: klein, compact model in 
de Eurostekker-behuizing.

bijv. mobiele 
radio-trilontvanger

bijv. radio-flits-
lamp met regulie-
re of oplaadbare 
batterij

bijv. radio-repeater: 
zendt een ontvangen 
signaal door naar de 
volgende radio-ont-
vanger en verhoogt 
zo de reikwijdte van 
de lisa-signaalin-
richting.

2

»mona«: Het video- 
intercom/baby-

foonsysteem vult de 
lisa-radio aan met live 

videobeelden

»iBell-2« voor smartp-
hones en tablets geeft 

binnenkomende oproepen en 
berichten door met visuele 

signalen – als stand-alone of 
gekoppeld aan »lisa«.

»lisa« gateway voor mobiele netwer-
ken: Een app op uw mobiele telefoon 
geeft waar u maar wilt door wat er 
gebeurt.

Nieuw!
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»Babyfoon, 
telefoon, huis-
deurbel, per-
sonenoproep, 
alarm – ik mis 
geen enkel sig-
naal.«

lisa – snoerloze signaalinrichtingen

ingebouwde lisa-ontvangers. Vraag uw 
dealer naar de diverse combinatiemoge-
lijkheden.

Het lisa-radiosysteem of het  

lisa-stekkersysteem?

Het lisa-stekkersysteem zendt zijn signalen 
via de bestaande elektriciteitsbekabeling 
van stopcontact naar stopcontact. 

Het lisa-stekkersysteem is in twee  
modellen beschikbaar: 

a) »lisa«: De behuizing heeft een  
geïntegreerd inbouwstopcontact, zodat 
het met het lisa-apparaat bezette  
stopcontact verder ook voor de voeding 
van andere elektrische apparaten  
beschikbaar is.

b) »Klein lisa«: klein, compact model in 
de Eurostekker-behuizing.

Het lisa-radiosysteem zendt de signalen via 
een radioverbinding. U draagt bijvoorbeeld 
de mobiele lisa-trilontvanger bij zich en 
ontvangt de signalen van de zenders waar 
u ook bent – in de woning of buiten in de 
tuin. Uw lisa-radiosysteem is mobiel en 
begeleidt u daarom ook op vakantie.

De lisa-serie omvat tevens alarmsystemen 
die speciaal bedoeld zijn voor brandalarme-
ring: Het gebruiksklare brandalarmsysteem 
omvat rookmelders, de flitswekker »lisa 
time flash« die lichtimpulsen geeft, en een 
trilkussen. 

3

»visuTone« is een compacte, 
onafhankelijke belversterker, 
zo klein als een pocketboek. 
Het meldt telefoonoproepen 
of een rinkelende deurbel – 
naar keuze met een heldere 
lichtflits, met een zeer luide 
toon, of beide tegelijk.

Nieuw!
»iBell-2« voor smartp-
hones en tablets geeft 

binnenkomende oproepen en 
berichten door met visuele 

signalen – als stand-alone of 
gekoppeld aan »lisa«.
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Flits- en trilwekkers

Het HUMANTECHNIK wekkerpro-
gramma omvat een ruime waaier aan 
comfortabele flits- en trilwekkers en 
tevens kookwekkers (timers) in een 
aantrekkelijk design – voor thuis en 
onderweg. Lichtflitsen, die u ook met 
gesloten ogen opmerkt, of trilimpulsen 
laten u op een onmiskenbare manier 
weten dat het tijd is om op te staan. 
Goedemorgen.

Als u over een lisa-signaalinrichting be-
schikt, zullen de wekkermodellen met 
lisa-ontvangstmodule u zeker interes-
seren. Dit zijn wekkers en volwaardige 
lisa-ontvangers in één apparaat.

Met onze digitale wekkers van de 
nieuwe generatie, introduceren wij 
een weksysteem met een fraai design. 
De intelligente technologie biedt een 
brede reeks wekmogelijkheden. 

De modellen »DS-2« en lisa

»lisa DS-2 RF« (met ingebouwde lisa-ont-
vanger) signaleren met lichtimpulsen en 
een onmisbaar alarmgeluid. Bovendien 
kunnen ze worden gecombineerd met 
aanvullende signaleringssystemen, 
zoals de flitsmodule, het trilkussen of de 
schakelmodule voor aansluiting op de 
bedshaker.

bijv. De time flash, een 
flitswekker met elegant 
design, kleuren: wit, zilver 
metallic of zwart

bijv. lisa time flash

bijv. De VC-10 
Trilwekker

4

»TimeShaker Wow«: Een digitale wekker met trilkussen 
en USB-laadstation die echt waar voor uw geld biedt

Nieuw!
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»Zeer modern. 
Het weksysteem 
DS-1 past bij 
mij: praktisch, 
betrouwbaar en 
even flexibel als 
ik«

Met onze digitale wekkers van de 
nieuwe generatie, introduceren wij 
een weksysteem met een fraai design. 
De intelligente technologie biedt een 
brede reeks wekmogelijkheden. 

De modellen »DS-2« en lisa

»lisa DS-2 RF« (met ingebouwde lisa-ont-
vanger) signaleren met lichtimpulsen en 
een onmisbaar alarmgeluid. Bovendien 
kunnen ze worden gecombineerd met 
aanvullende signaleringssystemen, 
zoals de flitsmodule, het trilkussen of de 
schakelmodule voor aansluiting op de 
bedshaker.

5

bijv. lisa time flash

bijv. travelTim, een 
handige, compacte 
tril-reiswekker

bijv. »DS-2» en »lisa DS-2 
RF«, de nieuwe generatie 
digitale wekkers

bijv. DS-1 en DS-1 RF, het  
digitale wekkersysteem dat  
kan worden gecombineerd met  
diverse modules

»SmartShaker 2« –
het Bluetooth trilkussen

»TimeShaker Wow«: Een digitale wekker met trilkussen 
en USB-laadstation die echt waar voor uw geld biedt

Nieuw!

Nieuw!

A-9108-0_uebersichtbroschur_NL_2016_00_00.indd   5 17.02.2017   10:24:11



6

TV-luistersystemen

U kiest op uw snoerloze tv-luistersys-
teem gewoon uw persoonlijke volume, 
onafhankelijk van de instelling op het 
televisietoestel: u hoort uw favoriete uit-
zendingen in de hoogste stereokwaliteit, 
en net zo luid als u het wenst. U stoort 
niemand, daar alleen u het ingestelde 
volume hoort – heel dicht bij uw oren, 
via een vederlichte oortelefoon met kin-
beugel of direct via uw hoorapparaten. 

Draadloze tv-luistersystemen

HUMANTECHNIK biedt draadloze tv- 
luistersystemen met twee verschillende 
transmissiemethoden aan: 

 Infrarood transmissie, voor de 
voorziening van telkens slechts één 
enkele kamer van audiosignalen

6

z. B. »LH-056TV«: tv-hoofd-
telefoonsysteem metvijf 
meter lange geluidskabel

bijv. »Introson 2.4« – 
tv-luistersysteem met
2.4 GHz-overdracht, 
tv-geluidontvangst en 
communicatie- 
versterkerfunctiebijv. »swing-digital«, het

2.4-GHz-systeem voor hoge geluidseisen 
en »swing-IR«, het tv-audiosysteem met 
infrarood transmissie

»swing« – tv-luistersystemen van 

de nieuwste generatie verzetten de 

bakens

De nieuwe serie »swing« voldoet met 
systemen voor beide transmissiemetho-
den,draadloos (digitaal) en infrarood, aan 
de hoogste eisen.

Zo laat bijvoorbeeld »swing-digital« de 
2,4-gigahertz-transmissie van hoge bitsnel- 
heden zonder comprimering toe. In com-
binatie met de intelligente audiologische 
opmaak van de spraakfrequentie resulteert 
daaruit een voorbeeldig heldere en zuivere 
geluidsweergave in cd-kwaliteit, helemaal 
vrij van storingen en zeker (volume tot 
+125 dB).
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»Bij het televisie 
kijken word ik 
niet graag ge-
stoord. Met mijn 
tv-hoorsysteem 
kan ik genieten 
van de volledige 
klank, zonder 
compromissen« 

U kiest op uw snoerloze tv-luistersys-
teem gewoon uw persoonlijke volume, 
onafhankelijk van de instelling op het 
televisietoestel: u hoort uw favoriete uit-
zendingen in de hoogste stereokwaliteit, 
en net zo luid als u het wenst. U stoort 
niemand, daar alleen u het ingestelde 
volume hoort – heel dicht bij uw oren, 
via een vederlichte oortelefoon met kin-
beugel of direct via uw hoorapparaten. 

Draadloze tv-luistersystemen

HUMANTECHNIK biedt draadloze tv- 
luistersystemen met twee verschillende 
transmissiemethoden aan: 

 Infrarood transmissie, voor de 
voorziening van telkens slechts één 
enkele kamer van audiosignalen

7

bijv. »Introson 2.4« – 
tv-luistersysteem met
2.4 GHz-overdracht, 
tv-geluidontvangst en 
communicatie- 
versterkerfunctie

 Draadloze transmissie voor grote 
reikwijdten en kameroverkoepelende 
audio-ontvangst.

De systemen bestaan uit zender en ont-
vanger. De zender dient daarbij gelijktijdig 
als laadstation voor de accu’s van de 
ontvanger.

Uit twee verschillende: 

 ontvangers kan er telkens  

 een keuze gemaakt worden: de kin-
beugelkoptelefoon en de LR-versie 
met halslus voor een inductieve 
transmissie aan hoorapparaten resp. 
CI-systemen. Een aantal systemen be-
schikt bovendien over een aansluitbus 
voor  andere hoorcomponenten, zoals 
koptelefoons of inductieplaatjes.

bijv. »introson-BT« voor het ontvangen van geluid van 
alle Bluetooth-geschikte audio/video-apparaten

Nieuw!
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Telefoons met hoorversterking

Telefoons van HUMANTECHNIK zijn 
speciaal ontwikkeld voor mensen met 
een beperkt hoorvermogen. Daarom 
verbinden ze modern comfort met intel-
ligente, audiologische technologie, die 
vooral de verstaanbaarheid aanzienlijk 
verhoogt. 

De »freeTEL« serie

»freeTEL III«, de draadloze telefoon van 
de nieuwste generatie, is standaard uit-
gerust met een telefoonbeantwoorder. 
Er is een Bluetooth-versie verkrijgbaar. 
Intelligente, audiologische technologie 
reproduceert ieder woord van uw 
gesprekspartner duidelijk en verstaan-
baar – volume en toon zijn individueel 
instelbaar. 

»freeTELeco«

»freeTELeco« – telefoons zonder 
snoeraansluiting in modern de-
sign – met of zonder geïntegreerde 
telefoonbeantwoorder. Intelligente, 
audiologische techniek vertaalt elk 
woord van de gesprekspartner duidelijk 
verstaanbaar- individueel instelbaar 
volume en »geluidskleur«.

»flashtel comfort 3«

»flashtel comfort 3« – dit is tele-
foneren volgens de nieuwste stand 
van de techniek. Comfortabel in het 
bedienen en met enorme hoorverster-
king overtuigt deze telefoon vanaf het 
allereerste moment. Vorm, uitrusting 

bijv. »flashtel comfort 3«:
vanaf 2016 ook met Bluetooth-functie

»freeTELeco«

8

»freeTEL III«
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»freeTEL III biedt 
het comfort van 
een moderne te-
lefoon en ik kan 
mijn gespreks-
partners duidelijk 
verstaan«

en werking bieden veel mogelijkheden 
voor individuele aanpassingen aan het 
persoonlijk telefoneren.   

De »scalla« serie 

Naast voorbeeldige akoestische ei-
genschappen onderscheidt een solide 
uitvoering van de behuizing  bij een 
elegant design de scalla-serie. Grote 
toetsen met tekst- en cijfercontrasten 
ondersteunen een duidelijke bediening 
– ook bij beperkte motoriek of een ver-
minderd zichtvermogen.

»scalla 3 combo« biedt extra functies: 
Aankondiging van het abonneenummer 
en een alarmfunctie – en breidt de sta-

tionaire telefoon met een draadloos 

station uit.

bijv. »scalla«: comfortabele telefoons met grote toetsen van 
de nieuwste generatie – drie modellen met uiteenlopende 
uitbreidingsniveaus, waaronder ook een »combo-configuratie«: 
stationaire telefoon met draadloos tweede station

9
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Telefoon-hoorversterkers

In een handomdraai geeft u uw te-
lefoon een extra portie volume mee. 
Telefoon-hoorversterkers van HUMAN-
TECHNIK bieden gesprekscomfort 
– thuis, in hotels of bij het gebruik van 
openbare telefoons. 

voor vaste telefoons ...

 »TA-2«: De TA2 »schakelt« u tussen 
de hoorn en het telefoontoestel. U 
hoort uw gesprekspartner onmiddellijk 
op het door u ingestelde volume.

 »PL-51«: voordelige inline-telefoon-
hoorversterker  op batterijen met volu-
me- en klankregeling, wordt aangeslo-
ten tussen telefoon en basisapparaat.

 »PL-10«: »PL-10«: een kleine, 
draagbare versterker met batterij, die 
probleemloos kan worden bevestigd 
aan bijna alle hoornvormen. De PL-10 
werkt tegelijkertijd als akoestische  au-
dioversterker en als inductieve koppe-
ling. Zo kunt u het apparaat zowel met 
(»T«-positie) als zonder hoorapparaat  
gebruiken.

bijv. Inline telefoon-hoorversterker TA-2

bijv. Inline telefoon-hoor-
versterker PL-51

bijv. mobiele telefoon- hoor-
versterker PL-10

10
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»Eindelijk ›spreekt‹ 
mijn mobieltje luid 
genoeg –  ik kan 
ontspannen telefo-
neren en heb beide 
handen vrij.«Bluetooth-hoorversterker  CM-BT2

De Bluetooth-hoorversterker 
»CM-BT2« legt snoerloos verbinding 
met mobiele Bluetooth- telefoons – 
maar ook met Bluetooth- compatibele 
pc’s of audio-apparatuur.

Als u de »CM-BT2« gebruikt, hoeft u 
uw mobieltje niet in de hand te nemen. 
Oproepen neemt u aan met een druk 
op de knop van de »CM-BT2«. De 
Bluetooth-hoorversterker vervangt de 
microfoon en de hoorn van uw mobiele 
telefoon.

U ontvangt het geluid van uw mobiel-
tje klaar en duidelijk via de telelus 
direct in uw hoorapparaat of d.m.v. 
een oortelefoon. U spreekt met uw 
gesprekspartner via de geïntegreerde 
microfoon van uw CM-BT2 en u heeft 
beide handen vrij.

11

Bijvoorbeeld Bluetooth-hoorversterker CM-BT2 
met geïntegreerde telelus en aansluitmogelijkheid

voor andere hoorcomponenten
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Communicatiesystemen

Communicatiesystemen voor gebrui-

kers van hoorapparaten en iedereen 

die ook onder moeilijke akoestische 

omstandigheden alles klaar en duide-

lijk wil verstaan.

Iedereen kent wel situaties waarin het 
moeilijk is andere personen te verstaan. 
Niet alleen mensen met gehoorverlies 
en gebruikers van hoorapparaten kunnen 
in de wirwar van stemmen in volle 
ruimten, verkeersmiddelen of luide pro-
ductiehallen nauwelijks verstaan wat er 
gezegd wordt. Communicatiesystemen 
van HUMANTECHNIK zorgen ervoor 
dat u alles duidelijk kunt verstaan – ook 
onder moeilijke akoestische omstan-
digheden.

»CM-2.4«

»CM-2.4« – de 2.4 GHz zendfrequen-

tie zorgt voor een verbinding van de 

hoogste kwaliteit wat betreft ver-

staanbaarheid en duidelijkheid.

Het nieuwe communicatiesysteem »CM-
2.4« maakt gebruik van geavanceerde 
radiotransmissietechnologie. Het resul-
taat: een kristalhelder geluid en een sig-
nificant betere kwaliteit in vergelijking 
met reguliere transmissiemethoden. 
Gebruikers van hoorapparaten en CI-sys-
temen kunnen het geluid rechtstreeks 
ontvangen via hun geactiveerde T-spoel.

Een zeer aantrekkelijk aanbod: De 
zachte behuizing van de »CM-2.4 set« 
bevat een zender en een ontvanger 
evenals een microfoon, oortelefoon, 

»CM-2.4«  
communicatiesysteem

»Crescendo 50«

12

Nieuw!
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»Mijn communica-
tiesysteem is een 
onmisbare aanvul-
ling geworden op 
mijn hoorappara-
ten. Zo kan ik ook 
vlot verstaan in 
akoestisch moeilij-
kere situaties.« 

»CM-2.4«

»CM-2.4« – de 2.4 GHz zendfrequen-

tie zorgt voor een verbinding van de 

hoogste kwaliteit wat betreft ver-

staanbaarheid en duidelijkheid.

Het nieuwe communicatiesysteem »CM-
2.4« maakt gebruik van geavanceerde 
radiotransmissietechnologie. Het resul-
taat: een kristalhelder geluid en een sig-
nificant betere kwaliteit in vergelijking 
met reguliere transmissiemethoden. 
Gebruikers van hoorapparaten en CI-sys-
temen kunnen het geluid rechtstreeks 
ontvangen via hun geactiveerde T-spoel.

Een zeer aantrekkelijk aanbod: De 
zachte behuizing van de »CM-2.4 set« 
bevat een zender en een ontvanger 
evenals een microfoon, oortelefoon, 

een hoofdtelefoon, een neklus, riem-
clips, draagkoorden, USB-laadkabels en 
USB-voedingen.

»Crescendo 50«

»Crescendo 50« is de universele 
hoor-versterker voor tv, radio en speciaal 
voor dialoogsituaties. De gebruiker 
ontvangt het geluid via een aangenaam 
te dragen lichtgewichtkinbeugelhoorn en 
stelt volume alsmede geluid in volgens 
zijn persoonlijke hoorwensen. 

»Crescendo 50«

13
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Ringleidinginstallaties

Ringleidinginstallaties

Wilt u privé-ruimten, kleine en middel-
grote conferentieruimten of zalen tot 
een oppervlakte van 1.200 vierkante 
meter uitrusten met ringleidinginstal-
laties?  

HUMANTECHNIK helpt u met gekwa-
lificeerde service – van competent 
advies, materiaalkeuze en planning 
tot installatie en inbedrijfstelling van 
ringleidinginstallaties.

Bovendien biedt HUMANTECHNIK een 
uitgebreid assortiment van compo-
nenten voor het effectieve gebruik van 
ringleidinginstallaties:

LA-90 – het compacte, mobiele ring-

leidingsysteem: via de ingebouwde 
microfoon neemt de LA-90 geluiden 
op en zendt deze via de ingebouwde 
ringleiding uit. Hoorapparaten met 

telefoonspoel kunnen de inductieve 
audiosignalen ontvangen (hoorapparaat 
op de positie »T« of »MT« schakelen).

»LA-60«: de ringleidingversterker LA-
60 neemt het geluid van een audiobron 
op en zendt deze naar een ringleiding-
kussen of een ringleiding. Deze zendt 
de signalen dan inductief naar het 
hoorapparaat of CI-systeem.

»LA-240«: De ringleidingversterker 
LA-240 werd ontwikkeld voor gebruik 
thuis en in kleinere conferentieruimten. 
De versterker wordt verbonden met de 
audiobron – via een Scart-kabel bij tv/
HiFi-installaties resp. via een microfoon 
of een directe kabelverbinding met de 
hoofdtelefoonaansluiting (geschikt voor 
een bereik van ca. 70 m²). Het systeem 
beschikt over een afstandsbediening 
voor de volumeregeling en een aan- 
sluitmogelijkheid voor TOSLINK (speci-
aal toebehoren: ringleidingkussen). 

bijv. mobiel ringleidingsysteem  
LA-90

bijv. ringleidingversterker 
LA-60

14
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»Ideaal voor onze 
receptie. De LA-90 
overwint barriè-
res – een duidelijk 
signaal voor mo-
derne gastvrij-
heid.«

LPU-1-ontvanger voor ringleidingsigna-

len: ideaal voor gebruik in kerken of grote 
conferentiezalen met ingebouwde ringleidin-
ginstallatie. Een hoorapparaat is niet vereist 
(ook laadstations voor maximaal 12 accu’s 
leverbaar).

Audio-transmissiesystemen

HUMANTECHNIK biedt daarnaast  een uitge-
breid pakket voor de realisatie van akoestische 
barrièrevrijheid in openbare ruimtes, bijv. 
conferentiezalen, culturele centra, kerken, hotels 
of scholen:  

 Ringleidinginstallaties  

 Infrarood transmissiesystemen  

 Systemen met radiotransmissie  

Gelieve de informatieve brochure:  
»Audiotransmissiesystemen voor professi-

oneel gebruik« op te vragen

bijv. ringleidingversterker 
LA-60

bijv.  de »LPU-1« kinbeugelont-
vanger voor ringleidingsignalen

bijv. 5-voudig 
laadstation voor 

LPU-1

15

bijv. LA-240  
ringleidingversterker  
voor ruimten tot 70 m² : o.a. met 
afstandsbediening voor volume-
regeling en aansluitmogelijkheid 
voor TOSLINK
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Uw audicien geeft u graag uitgebreid advies.
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Huidverzorgingsproducten
ginkgoCare is een cosmeticaproduct dat als actief 

HOOREXPERT BV
Gildenstraat 30 · 4143 HS Leerdam (NL)
Tel.: 0345- 632393
Fax: 0345-632919
Internet: www.hoorexpert.nl 
E-mail: info@hoorexpert.nl 

ingrediënt een complex bevat dat afkomstig is uit 
Ginko biloba. Het is een huidverzorgingsproduct en 
voorkomt huidirritaties op plekken waar hoortoe-
stellen of brillen de huid raken.

Dit verzorgingsproduct biedt een effectieve be-
scherming tegen huidirritaties op de contactpunten 
van hoortoestellen of brillen. Daarnaast maakt het 
vooraf aanbrengen van ginkgoCare het inbrengen 
van hoortoestellen eenvoudiger.
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