
Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

tlf.: 3917 7101
fax: 3927 7900 

mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Beskrivelse
Ergophone S 510 Phonic Ear er en forstærkertelefon med 
indbygget teleslynge, store taster og nødkaldsfunktion. 
Telefonen er enkel at betjene, og de lettilgængelige 
skydekontakter gør det nemt at justere lyden på telefonrør, 
højttaler og ringetone. 

Teleslyngen eliminerer baggrundsstøj og gør det muligt 
for høreapparatbrugere at undgå problemer med feedback 
(hyl), når høreapparatet indstilles på telespoleprogram ved 
telefonering.

Nødkaldsfunktionen gør det muligt at opnå kontakt til 
venner eller familie via et enkelt tryk på telefonens røde 
kviktast. Når nødopkaldstasten aktiveres, ringer telefonen 
til de indkodede telefonnumre, og højttaleren aktiveres 
automatisk, så det er muligt at føre en samtale uden at have 
telefonrøret løftet.

Ergophone S 510 Phonic Ear
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Forstærkertelefon med teleslynge og nødkaldstast



Ergophone S 510 Phonic Ear (Varenummer 200-03-202-00)

Forstærkning Volumen i håndsættet og justerbar   
  højttaler med lettilgængelig 
   skydekontakt

Nødkaldstast 1 rød kvikkaldstast, som kan kodes  
   til nødkaldstast

Kvikkaldstaster   7 kvikkaldstaster

Kortvalgstaster 10 kortvalgstaster, som gemmes på 
   nummertasterne 0-9, og som ringer  
   op til de indkodede numre ved et   
   langvarigt tryk på tasterne. 

Telefonbog   Op til 50 selvvalgte numre og navne

Opkaldshukommelse   
Udgående opkald:   Gemmer de 20 sidste numre 
Indgående opkald:   Gemmer de 20 sidste numre 
Ubesvarede opkald:   Indikeres i displayet

Ringetoner   10 forskellige ringetoner. Lydstyrken  
   reguleres via den lettilgængelige  
   skydekontakt.

AC-adapter   DC 5 V 1A

Teleslynge   Indbygget i håndsættet

Display   LCD-display, 240 x 64 dots 

Batteri   4,8 V NI-MH 700 mAh 

Materiale   ABS-plastik

Dimensioner (BxDxH) 230 x 197 x 80 mm

Vægt   850 g

Høreapparat kompatibel 
Ergophone S 510 Phonic Ear har indbygget teleslynge i håndsættet, 
hvorved der kan skabes forbindelse til høreapparater med telespole. 

Taster   
Store runde taster. Trykknap nummer 5 har orienteringspunkt.

Tastaturcover    
Et ekstra tastaturcover kan montres og afmonteres efter behov. 
Tastaturcoveret gør det nemmere at ramme de enkelte taster.

Vis-nummer   
Funktionen giver mulighed for at se, hvem der ringer, før opkaldet 
besvares. Vis-nummer-funktionen virker kun, hvis din teleudbyder 
tilbyder servicen. Kontakt evt. teleudbyderen.

Opkaldsliste 
Telefonen gemmer de sidste 20 indgåede og udgåede opkald. 
Nye ubesvarede opkald vil fremgå på telefonens display.

Håndfri funktion (medhør)   
Telefonen har indbygget højttaler og mikrofon, der gør det muligt 
at føre en håndfri samtale, mens røret er lagt på.

Batteribackup i tilfælde af strømsvigt  
Sættes batteriet i telefonen, vil den stadig virke i tilfælde af et 
strømsvigt samt gemme alle indkodede data. Telefonen bruger 
1 stk. 4,8 V NI-MH 700 mAh batteri og indikerer, når den er ved at 
løbe tør for strøm.

SpecifikationerFunktioner

Tilbehør til Ergophone S 510 Phonic Ear

1 stk. 4,8 V NI-MH 
700 mAh batteri
374-88-080-00

Telefonrør
890-88-066-00

Spiralledning til 
telefonrør
890-88-068-00

Strømforsyning
890-88-067-00


