
 Draadloze
               hoorversterkende
                                            telefoons

freeTELEco in ovErzichT:

•   DECT-/GAP-standaard

•   naar keuze met en zonder telefoonbeantwoorder 

•   hoorversterking tot +30 dB in 5 niveaus instelbaar

•    handsfree functie

•    uitwisselbaar met hoortoestellen (inductief horen)

•   noodoproep functie via beschermende SOS-toets

•   gebruik met maximaal 5 uitbreidingsstations

•   LCD-display met grote cijfers (contrast instelbaar)

•    grote toetsen met goed leesbare tekst

•   electronisch telefoonboek voor 50 nummers

     (10 VIP-nummers), automatisch opslaan van              

     inkomende en uitgaande oproepen

•    Belsignalen: 10 beltonen en melodiën naar keuze

     en instelbaar volume

•   aanvullende visuele oproepsignalering met

     lichtflitsen

•   nummerherhaling

•   eenvoudige bediening met eenduidige menunavigatie

•   standby tot 180 uur

•   zendbereik:

     max. 50 mtr. in gebouwen

     max. 300 mtr. in het vrije veld

Uw audiciën       

NIEUW 



Basisstation

Afmetingen  (h x b x d) 130 x 135 x 60 mm.

Stroomvoorziening netadapter, primair 100-240V AC5; 0/60Hz

Stroomvoorziening netadapter, secundair 7,5 V DC/500 mA

Mobiel deel/hoorn

Afmetingen (h x b x d) 185 x 55 x 34 mm.

Gewicht 174 gram (incl.accu)

Versterking bis + 30 dB

Uitbreidingsstation

Afmetingen (h x b x d) 47 x 110 x 155 mm.

Stroomvoorziening netadapter, primair 100-240V 50/60 Hz/150mA

Stroomvoorziening netadapter, secundair 7,5 V DC

onTspannEn TELEfonErEn mET vErmindErd gEhoor

Wie een achter-het-oor hoortoestel draagt en tot dusver 

een gebruikelijke standaard telefoon gebruikt, weet dat veel 

gewenning nodig is. Ook laten deze telefoons bovendien 

aanzienlijke verschillen zien in geluidskwaliteit en is er 

vaak een onaangenaam fluitend geluid tijdens het gesprek 

hoorbaar.

Om ook slechthorenden ontspannen te kunnen telefoneren, 

bieden wij een breed assortiment, dat voldoet aan de vele 

eisen van uw persoonlijke hoorwensen.

freeTELeco

De freeTELeco is een draadloze telefoonserie met alle 

moderne prestatiekenmerken voor een aantrekkelijke 

prijs. Voor beide modellen, met antwoordapparaat 

(zwart) en zonder antwoordapparaat (wit) zijn ook    

passende uitbreidingsstations beschikbaar. 

draadLozE hoorvErsTErkEndE TELEfoons

Telefoneren is een vanzelfsprekende vorm van eigen-

tijdse communicatie met een belangrijke functie. Dat 

geldt voor zowel normaalhorenden als slechthoren-

den. De laatst genoemden kunnen nu ontspannen en 

comfortabel telefoneren. 

Draadloos telefoneren            
op het  gewenste  volume        

Hoortoestel- en CI-dragers, van wie de systemen met 

een T-spoel zijn uitgerust, kunnen met de freeTELeco 

comfortabel inductief horen. Met de instelbare verster-

king van de stem van de gesprekspartner in de 
hoorn tot +30dB is de 

freeTELeco bovendien ook 

duidelijke verstaanbaarheid 

via de luidspreker.


