PhotoPHONE 100
Telefon med siffer- och fotoknappar
och inbyggd hörslinga
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Inbyggd hörslinga
Volymkontroll 0-30 dB
Tonkontroll, 10 dB
3 snabbnummerknappar
8 kortnummerknappar med foton/
symboler
Justerbar ringsignal, 3 volymnivåer
Optisk indikering, lysdiod
Återuppringningsknapp (senaste nr)
Högtalare med justerbar volym
Sekretessknapp
R-knapp (kräver abonnemang hos
teleoperatör)
Tydliga sifferknappar
Tonvalstelefon
Kan monteras på vägg
Endast anslutning telenät

Produktöversikt
Storlek:

200x160x70mm (BxDxH)

Vikt:

845g, exkl nätadapter

Art nr
273027

PhotoPHONE 100, telefon med
siffer- och fotoknappar

PhotoPHONE 100 är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare med volym- och
tonkontroll och personer med nedsatt hörsel, den är samtidigt en användarvänlig
telefon för dig som behöver hjälp med minnet. Telefonen har inbyggd hörslinga
i luren för hörapparatbärare och akustisk förstärkning för dig som har nedsatt
hörsel, men inte använder hörapparat.
PhotoPHONE 100 har volym- och tonkontroller för personlig inställning. Telefonen
har 8 programmerbara kortnummerknappar för telefonnummer du ringer
ofta och för att underlätta ytterligare kan du sätta in fotografier under det
genomskinliga plastskyddet. På detta sätt kan du ringa personen/platsen på
fotot med bara 1 knapptryck.
Den har också 3 programmerbara snabbnummerknappar, den reglerbara
ringsignalen har 3 volymnivåer att välja mellan och den inbyggda ljussignalen
gör att du lättare uppfattar när telefonen ringer. Andra finesser telefonen har
är en återuppringningsknapp av senast slagna nummer och en sekretessknapp
om du behöver prata med någon bredvid dig, utan att den som ringer hör vad
som sägs. På den utdragbara noteringsskivan kan man skriva in namn till de
telefonnummer som man programmerar in på de 9 kortnummerknapparna.
Telefonen är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en
volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att de som använder
telefonen känner till vad dessa funktioner innebär. Den kan naturligtvis också
användas som en vanlig standardtelefon.

Bo Edin AB
Besök
Tel
Fax

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se • univox.eu

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från
Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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Telefon med många finesser och funktioner som
stöd för minnet, högtalare och optisk indikering
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