Wij verzorgen en leveren ook:

TV-hoorsystemen

Wek- en waarschuwingssystemen
• Veiligheid
• Signalering
• Comfort

Werkplekaanpassingen
• Vergaderingen

Informatie over vergoedingen voor TV-hoorsystemen van uw zorgverzekeraar kunt u vinden op
Hearsolutions.nl

• Veiligheid

T. 0345-63 29 20
E. info@hearsolutions.nl
W. hearsolutions.nl

• Telefonie

Uw audicien

Solo-apparatuur
• Gezelschappen
• Onderwijs
• Gesprekken

Behoort tot de groep:

TV-HOORSYSTEMEN

Al onze sets worden geleverd met een microfoon-

Als u wilt genieten van de klank van uw favoriete

stereo ontvangst regelt, een volumeregelaar, auto-

programma’s met een individueel te regelen volume,

matische aan- en uitschakeling en ruisonderdrukking.

dan heeft HearSolutions BV daar verschillende oplos-

U ontvangt de set inclusief een netadapter, een scart

singen voor. Als voorbeeld kunnen de 2,4GHz/FM

aansluitsnoer en twee accu’s die in de zender wor-

systemen en ringleiding systemen genoemd worden.

den opgeladen. De set kan worden uitgebreid met

Hierdoor kunt u geluid uit diverse bronnen zonder

extra kinbeugels of inductielussen.

aansluiting, een schakelaar waarmee u mono of

storing ontvangen. Welk systeem u ook kiest; u bent
verzekerd van een optimale ontvangst.

VERGOEDING

2,4 GHZ/FM-SYSTEMEN

Hearsolutions heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars

Dit luistersysteem bestaat uit een zender, en kan

een contract. De meeste zorgverzekeraars vergoe-

worden geleverd met een inductielus of een kinbeu-

den een tv-systeem vanuit de basisverzekering; mits u

gel als ontvanger. Met een inductielus ontvangt u het

een recept van uw KNO-arts of audiologisch centrum

geluid van de televisie of radio met uw hoortoestel-

heeft.

len, die speciaal voor uw gehoorverlies zijn ingesteld.

In deze folder zullen we de verschillende systemen
doornemen, zodat u de juiste keuze voor uw persoonlijke tv-systeem kunt maken.

Uw audicien kan hiervoor een speciaal ringleidingsprogramma instellen (MT- of T-stand).
Draagt u geen hoortoestel(len), maar wordt het
steeds lastiger om het geluid van de televisie en radio goed te horen? Met een lichtgewicht kinbeugel
stemt u het geluidsniveau af naar eigen wens, zonder
dat anderen hinder hebben van het geluidsniveau.

RINGLEIDINGSYSTEEM

Eén van onze systemen is tevens uitgerust met een

Als u het geluid van de televisie of radio met uw

communicatie-stand. Met een druk op de knop kunt

hoortoestellen wilt ontvangen, maar geen neklus wilt

u overschakelen naar deze stand; de ontvangst van

dragen, dan is een ringleidingsysteem een goede

televisie of radio wordt even onderbroken, en de ge-

optie voor u. Een ringleidingsysteem bestaat uit een

ïntegreerde microfoon zorgt ervoor dat u de spreker

zender en een lus. Deze lus wordt langs de muren

goed kunt verstaan. Zo kan te allen tijde een gesprek

van uw woning gelegd; Daarvan ziet u niet veel

met andere personen in een ruimte worden gevoerd.

meer dan een snoer langs de plint.

