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Mobiltelefoni
Håndfri samtale
Forstærket lyd
Brugervenlig

Forstærkning af lyd fra Bluetooth 
mobiltelefoner

HearIt Mobile
HearIt Mobile er en håndfri halsslyngeløsning til for-
stærkning af lyd fra Bluetooth mobiltelefoner. HearIt 
Mobile er special-designet til dig, med nedsat hørelse, 
som gerne vil kunne tale håndfrit i mobiltelefon uden 
at gå på kompromis med lydkvaliteten.

Alsidig løsning
HearIt Mobile kan med fordel anvendes i mange for-
skellige situationer, hvor du har brug for forstærkning 
ved samtale i mobiltelefon; Når du er hjemme, ude, 
på arbejde, sidder i bilen, osv.

Flere anvendelsesmuligheder
Du kan bruge HearIt Mobile sammen med dit høre-
apparat med indbygget telespole eller med en 
hovedtelefon.

Mobile



Genopladeligt batteri
HearIt Mobile har et indbygget genopladeligt batteri 
med lang levetid.

HearIt Mobile pakken
HearIt Mobile leveres sammen med ladekabel.

Forstærkning af lyd fra Bluetooth mobiltelefon
Hør samtaler i mobiltelefonen klart og tydeligt. HearIt 
Mobile forstærker lyden fra din Bluetooth mobiltelefon, 
så du kan tale i mobiltelefon også i situationer med høj 
baggrundsstøj. Lyden fra din mobiltelefon overføres 
trådløst til HearIt Mobile, og du hører den klart og 
tydeligt direkte i dit høreapparat eller i en hovedtelefon.
 
Eksklusiv og håndfri
Brug trygt din mobiltelefon håndfrit. HearIt Mobile er en 
trådløs og transportabel halsslynge. Den kan let tages 
med, når du er på farten og har behov for at tale i din 
mobiltelefon. HearIt Mobile bæres om halsen og har et 
pænt, eksklusivt og særdeles brugervenligt design. 

Mange nyttige funktioner
Blandt HearIt Mobiles mange funktioner kan nævnes:

Opkald besvares og afsluttes let ved et enkelt tryk•	
Volumenknap til indstilling af lydstyrken •	
Volumenindikator, der viser lydnivauet•	
Bluetooth indikator viser, om der er forbindelse til •	
mobiltelefonen

Batteriindikator, der lyser, når det er tid til opladning•	
Sikkerhedsåbning på halsslyngen, der aktiveres,  •	
hvis der trækkes i den

Personlig kode til Bluetooth forbindelsen, så der ikke •	
kan lyttes med på dine samtaler

HearIt Mobile 

-Så enkelt er det!


