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Puzzle Pro alarmsystemet
Koncept af hørehjælpemidler, der dækker hørehæmmedes
behov for at høre diverse alarmsignaler og ringetoner i hjemmet.
Puzzle Pro er navnet på et system af hørehjælpemidler
fra Phonic Ear. Puzzle Pro dækker hørehæmmedes behov
for information om vigtige alarmsignaler og ringetoner i
hjemmet og underholdning såsom tv og musik.
Hørehjælpemidlerne kan kombineres og sættes
sammen alt efter brugerens behov. Alarmsenderne
Detect Pro, Detect Door Pro og Observer Pro sikrer, at
information om alarm- og ringesignaler bliver sendt til
alarmmodtagerne. Brugeren gøres derved opmærksom
på, at et alarmsignal eller en ringetone er aktiveret, når
det fx ringer på døren, telefonen ringer, eller røgalarmen
er gået igang. Alarmmodtagerne informerer brugeren via
et kraftigt lyd-, lys- og/eller vibrationssignal.
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Repeater Pro kan forlænge systemets rækkevidde, og
Puzzle to Puzzle Pro gør Phonic Ears nye og gamle
alarmsystem kompatible med hinanden.
Et Puzzle Pro alarmsystem sammensættes af minimum
én alarmsender og én alarmmodtager.

Alarmsendere

4

2

Alarmmodtagere

1

Detect Pro
Opfanger alarm- og ringesignaler.
Læs mere på side 6.

4

Call Pro
Lydgiver.
Læs mere på side 7.

2

Detect Door Pro
Trådløs dørklokke.
Læs mere på side 6.

5

Flash Pro
Lysgiver.
Læs mere på side 8.

3

Observer Pro
Trådløs babyalarm.
Læs mere på side 7.

6

PocketVib Pro
Trådløs vibrator.
Læs mere på side 8.

7

Wake Pro
Vækkeur og alarmmodtager.
Læs mere på side 16.

7

5

6
3

8

9

1

Alarmmodtagere (tv-løsninger)

Signalmodul og systembro

8

Loop Pro
Teleslyngeforstærker.
Læs mere på side 20.

Repeater Pro
Signalmodul.
Læs mere på side 9.

9

Link Pro
Tonekald.
Læs mere på side 20.

Puzzle to Puzzle Pro
Systembro.
Læs mere på side 9.
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Detect Pro
Puzzle Pro systemets trådløse alarmsender
sender information til Puzzle Pro modtagerne.
Har indbygget
batteri, men kan
også tilsluttes
230V

Detect Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere.
Detect Pro sender alarmsignalet og ringetonen fra fx dørklokke,
porttelefon, telefon og røgalarm til Puzzle Pro systemets
modtagere. Disse signaler er svære at høre for folk med nedsat
hørelse, men er yderst vigtige for deres tryghed og mulighed for
selvstændig livsførelse.
Detect Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagerne, og brugeren
kan få besked via fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro, Wake Pro,
Loop Pro og Link Pro.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110931

200-00-043-00

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Detect Pro

890-52-606-00

Bordfod

inkl. batteri og

204-01-001-00

Ekstern mikrofon

vægbeslag

Kr.

715,- 890-52-610-00
890-52-611-00

Kontaktmåtte
Magnetkontakt
IR-sensor
PIR-sensor
se s. 23

Kr.
75,145,-

5 V micro usb strømforsyning

85,-

Usb til micro usb ledning

48,-
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Detect Door Pro
Puzzle Pro systemets trådløse dørklokke
sender information til Puzzle Pro modtagerne.
Detect Door Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere.
Det er en trådløs dørklokke til folk med nedsat hørelse og døve.
Når en besøgende trykker på knappen på Detect Door Pro,
sendes et trådløst signal til Puzzle Pro systemets modtagere.
Detect Door Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere,
og brugeren kan således få besked via et alarmsymbol, lyd, lys
og/eller vibration, når det ringer på døren.
Detect Door Pro kan enten erstatte den almindelig trykknap
uden for døren eller forbindes til en eksisterende dørklokke,
hvis det ønskes.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110930

200-00-515-00

Detect Door Pro
inkl. batteri
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Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

098-14-002-00

Batteri 3,6 V ER 1405

715,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.
72,-
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YH
N

Observer Pro
Puzzle Pro systemets babyalarm sender
information til Puzzle Pro modtagerne.
Med Observer Pro kan forældre trygt lægge deres barn til
at sove uden at bekymre sig om ikke at kunne høre, hvis
barnet græder. Observer Pro opfanger barnegråd og sender
signalet til Puzzle Pro systemets modtagere, som informerer
brugeren via et alarmsymbol, lyd, lys og/eller vibration.
Observer Pro fungerer med alle Puzzle Pro systemets
alarmsendere fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro,
Wake Pro, Loop Pro og Link Pro.

Med
genopladeligt
batteri
Kommer
snart

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110939

200-00-111-00

Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Observer Pro

890-52-612-00

Vægbeslag

25,-

inkl. strømforsyning

890-52-606-00

Bordfod

75,-

og ekstern mikrofon

Kr.

1.830,-

ED
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N

Call Pro
Puzzle Pro systemets lydgiver giver et tydeligt lydsignal,
når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.
Call Pro er en højttaler, der udsender et klart og tydeligt
akustisk signal, når en alarm fra en af Puzzle Pro systemets
alarmsendere fx Detect Pro, Detect Door Pro og/eller
Observer Pro modtages.
Hver alarm har sit eget unikke lydmønster og egen unikke
farve i lysrammen samt en lysdiode, så brugeren kan
skelne mellem de forskellige alarmsignaler. Lydsignalet kan
indstilles til 16 forskellige frekvenser (toneniveauer) og kan

Pudevibrator
fås som tilbehør.
Mobiltelefonsensor
kommer.

således indstilles til den frekvens, som brugeren hører bedst.
Call Pro kan enten fastmonteres på en væg eller sættes på
en bordfod og tages med rundt i boligen.
HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110932

200-01-143-00

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Call Pro

890-52-606-00

Bordfod

inkl. vægbeslag og

890-52-608-00

Pudevibrator

strømforsyning

Kr.

Kr.
75,380,-

955,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Flash Pro
Puzzle Pro systemets lysgiver giver et tydeligt lyssignal,
når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.
Flash Pro’s kraftige halogenlampe sikrer, at brugeren får
besked via tydelige lysblink, når en alarm fra en af Puzzle Pro
alarmsenderne Detect Pro, Detect Door Pro og/eller
Observer Pro modtages.
Hver alarm har sit eget unikke blinkmønster og sin egen
unikke farve i lysrammen og en lysdiode, så brugeren kan
skelne mellem de forskellige alarmsignaler fra fx dørklokke,
porttelefon, telefon mv.
Flash Pro kan enten fastmonteres på en væg eller sættes på

Pudevibrator
fås som tilbehør.
Mobiltelefonsensor
kommer.

en bordfod og tages med rundt i boligen.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110934

200-01-244-00

Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Flash Pro

890-52-606-00

Bordfod

inkl. vægbeslag og

890-52-608-00

Pudevibrator

strømforsyning

Kr.
75,380,-

955,-

ED
YH
N

PocketVib Pro
Puzzle Pro systemets trådløse vibrator vibrerer kraftigt,
når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.
PocketVib Pro modtager alarmsignaler og ringetoner fra
dørklokke, telefon, porttelefon, røgalarm mv. via Puzzle Pro
alarmsenderne Detect Pro, Detect Door Pro og/eller
Observer Pro.
PocketVib Pro informerer brugeren via kraftige vibrationer, lys i
lysrammen, lyd og et alarmsymbol i displayet.

Nu med display,
der bl.a. viser
alarmsymbol og
alarmhistorik

Hver alarm har sit eget unikke vibrationsmønster, sin egen
unikke lysindikation i lysrammen og melodi og sit eget unikke
symbol i displayet, så det er nemt for brugeren at finde ud af,
hvilken alarm der er aktiveret.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110938

200-01-311-00

PocketVib Pro

Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

200-01-313-00

Charger for PocketVib Pro

inkl. bælteclips og
strømforsyning
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1.830,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.
615,-
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Charger for PocketVib Pro
Dockingstation til PocketVib Pro vibratoren.
Dockingstationen fungerer som holder til opladning af

Muliggør
tilslutning af
sengebundsvibrator
og pudevibrator til
PocketVib Pro.
Mobiltelefonsensor
kommer.

PocketVib Pro vibratoren og udvider vibratorens funktionalitet
og muliggør tilslutning af pudevibrator (tilbehør) og
sengebundsvibrator (tilbehør).
Dockingstationen har en lysramme, der indikerer, når en alarm
aktiveres, hvis PocketVib Pro er placeret i den.
Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

200-01-313-00 Charger for PocketVib Pro

inkl. strømforsyning

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

200-01-311-00

PocketVib Pro

615,- 890-52-608-00
890-15-405-00

Pudevibrator
Sengebundsvibrator

1.830,380,4.795,-

ED
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N

Repeater Pro

Kr.

Puzzle Pro systemets signalmodul, der forlænger
senderækkevidden mellem Puzzle Pro enhederne.
Repeater Pro sørger for, at brugeren kan bruge Puzzle Pro
alarmsystemet over længere afstande. Signalmodulet
forlænger senderækkevidden mellem Puzzle Pro
alarmsenderne og alarmmodtagerne med op til 100 meter
ved frit udsyn.
HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

115452

200-01-270-00

Repeater Pro inkl. vægbeslag og
strømforsyning

Kr.

Forlænger
Puzzle Pro
alarmsystemets
rækkevidde

715,-

ED
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N

Puzzle to Puzzle Pro
Systembro, der gør Puzzle og Puzzle Pro
alarmsystemerne kompatible.
Puzzle to Puzzle Pro systembroen sender og modtager
alarmsignaler fra både Puzzle og Puzzle Pro systemet
og gør de to systemer kompatible. Systembroen gør
det således muligt at kombinere alarmsendere og
alarmmodtagere fra begge systemer.
HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

111005

200-01-280-00

Puzzle to Puzzle Pro inkl. vægbeslag og
strømforsyning

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.

Gør Puzzle
og Puzzle Pro
alarmsystemerne
kompatible

715,-
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Signolux alarmsystemet
Koncept af hørehjælpemidler, der dækker hørehæmmedes
behov for at høre diverse alarmsignaler og ringetoner i hjemmet.

Signolux er navnet på et koncept af hørehjælpemidler,
der sørger for, at mennesker med nedsat hørelse kan høre

SENDERE

MODTAGERE

eller få besked, når det ringer på døren, telefonen ringer,
vækkeuret kimer, røgalarmen aktiveres mv.
Signolux fungerer som et klassisk sender-modtagersystem. Alarmsystemet består af ti enheder - fem

Direkte
sender

Varslingsenhed

Akustisk
sender

Trådløs
vibrator

Dørtryk

Lysgiver

Røgalarm

Vækkeur &
varslingsenhed

Gateway til
røgalarm
“Alarmo”

Gateway
til smartphones

sendere og fem modtagere. En sender opfanger en
lydkilde og sender signalet trådløst til modtagerne.
Signolux enhederne kan individuelt sammensættes efter
brugerens behov og ønsker. Brugeren kan også selv
vælge, hvordan modtageren skal informere om alarm- og
ringesignalet - der er mulighed for at modtage besked via
lyd, stærke lysblink, vibrationer og lysende symboler.
Alarmsystemets rækkevidde er ca. 80 m indendørs og
200 m i det fri. Signolux enhederne kan kombineres og
sættes sammen alt efter brugerens behov og ønsker.
Et Signolux system sammensættes af minimum én
sender og én modtager.
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Signolux direkte sender
Signolux alarmsender, der sender information om
alarmsignaler og ringetoner til Signolux modtagerne.
Signolux direkte sender forbindes med kabel til den alarm,
som brugeren ønsker at høre fx dørklokke, porttelefon,
fastnettelefon, kontaktmåtte mv. Når et signal opfanges,
sendes det trådløst til en eller flere af Signolux modtagerne.
Der skal anvendes en direkte sender til hver alarmkilde, som
brugeren ønsker at få besked om. Signolux direkte sender kan
indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt
at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.
Signolux direkte sender drives enten af tre AAA batterier eller
tilsluttes en 230 V stikkontakt (strømforsyning er tilbehør).

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103763

200-01-482-00

Direkte sender
inkl. batterier

Kr.

Kontaktmåtte
Magnetkontakt
IR-sensor
PIR-sensor
se s. 23

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

370-40-072-04

Alkaline 1,5 V AAA batteri

720,- 890-88-069-00
392-88-166-00

Kr.
5,-

Strømforsyning

85,-

Telefonforbindelsesledning

35,-

Signolux akustisk sender
Signolux alarmsender, der sender information om
alarmsignaler og ringetoner til Signolux modtagerne.
Signolux akustisk sender opfanger via en indbygget mikrofon
den alarm, som brugeren ønsker at høre fx dørklokke,
porttelefon, fastnettelefon, kontaktmåtte mv. Når et signal
opfanges, sendes det trådløst til en eller flere af Signolux
modtagerne.
Der skal anvendes en akustisk sender til hver alarmkilde, som
brugeren ønsker at få besked om. Signolux akustisk sender kan
indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt
at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.
Signolux akustisk sender drives enten af tre AAA batterier eller
tilsluttes en 230 V stikkontakt (strømforsyning er tilbehør).

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103764

200-01-480-00

Akustisk sender
inkl. batterier

Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

370-40-072-04

Alkaline 1,5 V AAA batteri

720,- 890-88-069-00
200-00-534-00

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Strømforsyning
Babymikrofon

Kr.
5,85,250,-
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Signolux dørtryk
Signolux systemets trådløse dørklokke,
der sender information til Signolux modtagerne.
Signolux dørtryk er en trådløs alarmsender. Den fungerer enten
som en trådløs dørklokke, der erstatter den almindelige trykknap
ude foran døren, eller som en bærbar trådløs sender.
Når der trykkes på dørtrykket sendes et trådløst signal til en eller
flere af Signolux modtagerne.
Dørtrykket kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket
gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af
hinanden. Det kan anvendes både indendørs og udendørs.
Dørtrykket drives af et enkelt 3 V CR2032 batteri. Et LED-lys
indikerer, om der er forbindelse mellem sender og modtager
samt batteristatus.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103759

200-01-481-00

Dørtryk

Kr.

inkl. batterier

425,-

Signolux røgalarm
Signolux systemets trådløse røgalarm,
der sender information til Signolux modtagerne.
Signolux røgalarm er en af Signolux systemets alarmsendere.
Røgalarmen aktiveres af røg og varme og sender et trådløst
signal til en eller flere af Signolux modtagerne og udsender
en høj lyd (ca. 85 DB (A)).
Røgalarmen kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler,
hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i
nærheden af hinanden.
Røgalarmen har et indbygget batteri med en levetid på op til
10 år og en testknap.
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HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103757

890-52-115-00

Røgalarm

Kr.
995,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

374-30-210-08

3 V CR2032 batteri

Kr.
18,-

Signolux gateway til røgalarm “Alarmo”
Signolux alarmsender, der opfanger lyden fra eksisterende
røgalarmer og sender information til Signolux modtagerne.
Signolux gateway til røgalarm “Alarmo” er en af Signolux
systemets alarmsendere. Alarmo er en akustisk sensor,
der opfanger lyden fra allerede eksisterende røgalarmer
(uafhængigt af mærke), uden at det er nødvendigt at trække
ledninger. Signalet sendes til en eller flere af Signolux
modtagerne.
Alarmo kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket
gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af
hinanden.

Pudevibrator
fås som
tilbehør
se s. 23

Alarmo tilsluttes 230 V og har et genopladeligt batteri som
backup i tilfælde af strømsvigt.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

103766

890-52-114-00

Gateway til

Kr.

890-52-123-00

Strømforsyning

125,-

røgalarm ”Alarmo”

374-88-140-00

Genopladeligt 9 V batteri

190,-

Pudevibrator

474,-

inkl. strømforsyning

965,- 890-15-003-00

Kr.

Signolux varslingsenhed
Signolux systemets basis modtager, der giver besked om
alarmsignaler og ringetoner via lyd, lys og lysende symboler.
Signolux varslingsenhed er en af Signolux systemets
trådløse modtagere. Varslingsenheden modtager trådløst
alarmsignaler og ringetoner fra fx dørklokke, telefon,
røgalarm mv. via senderne i Signolux alarmsystemet.
Varslingsenheden laver alarmsignalerne om til både kraftige
lysblink og en lyd, der indikerer, hvilken alarm der er
aktiveret. På displayet er der otte forskellige symboler, der
ligeledes indikerer, hvilken alarm der er aktiveret.
Der kan anvendes et ubegrænset antal varslingsenheder
til samme Signolux sender. Den drives af fire 1,5 V LR14
batterier eller tilsluttes 230 V (strømforsyning er tilbehør).
HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103761

200-01-488-00

Varslingsenhed
inkl. batterier

Kr.

Pude- og
sengebundsvibrator fås
som tilbehør

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

371-40-074-08

1,5 V LR14 batteri

15,-

Strømforsyning

85,-

1.045,- 890-88-069-00

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

890-15-003-00

Pudevibrator

890-15-406-00

Sengebundsvibrator

Kr.

474,1.500,-
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Signolux trådløs vibrator
Signolux systemets trådløse vibrator, der omdanner
alarmsignaler og ringetoner til kraftige vibrationer.
Signolux systemets trådløse vibrator modtager alarmsignaler og
ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i

Pude- og
sengebundsvibrator fås
som tilbehør

Signolux alarmsystemet. Den trådløse vibrator laver signalerne
om til vibrationer og viser via seks forskellige symboler på
displayet, hvilken alarm der er aktiveret.
Vibratoren er lille og let og kan være i en lomme eller fastgøres
til tøjet. Den drives enten af to Alkaline AAA batterier eller
to genopladelige batterier. De genopladelige batterier fås som
tilbehør sammen med Signolux ladestationen.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103765

200-00-531-00

Trådløs vibrator
inkl. batterier

Kr.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

370-40-072-04

Alkaline 1,5 V AAA batteri

1.479,- 890-52-119-00

Kr.
5,-

Ladestation inkl. 2 stk.
genopladelige batterier

349,-

890-15-003-00

Pudevibrator

474,-

890-15-406-00

Sengebundsvibrator

1.500,-

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

Pudevibrator

Signolux ladestation
Ladestation til Signolux trådløs vibrator.

Signolux ladestation er en holder til opladning af Signolux
alarmsystemets trådløse vibrator. Det er vigtigt, at der
er genopladelige batterier i den trådløse vibrator, hvis
ladestationen benyttes. Lysdioder indikerer status på
opladning af batterierne.
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Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

890-52-119-00

Ladestation inkl. 2 stk.

890-15-003-00

genopladelige batterier

349,- 374-30-330-00

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Genopladeligt AAA batteri

474,40,-

Signolux lysgiver
Signolux systemets trådløse lysgiver, der omdanner alarmsignaler og ringetoner til et lyssignal og et lysende symbol.
Signolux systemets trådløse lysgiver modtager alarmsignaler
og ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne
i Signolux alarmsystemet. Lysgiveren laver signalerne om til
lyssignaler og viser via seks forskellige symboler på displayet,
hvilken alarm der er aktiveret.
Der kan anvendes et ubegrænset antal lysgivere til samme
Signolux sender. Lysgiveren skal blot sættes i en 230 V
stikkontakt.

Pudevibrator
fås som
tilbehør
se s. 23

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103762

200-01-485-00

Lysgiver

Kr.

Ordrenr.

930,- 890-15-003-00

Ekstra tilbehør
Pudevibrator

Kr.
474,-

Signolux gateway til smartphones
Signolux gateway til smartphones giver brugeren besked
om alarmsignaler og ringetoner via smartphonen.
Signolux gateway til smartphones modtager alarmsignaler og
ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i
Signolux alarmsystemet.
Når Signolux gateway til smartphones kobles op til hjemmets
internet, sender den signalet videre til en mobiltelefon.
En gratis app indikerer med et symbol på mobiltelefonen,
hvilken alarm der er aktiveret.
Signolux gateway til smartphones fungerer med både iOS og
Android.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103767

200-50-606-00

Gateway til smartphones

Kr.

inkl. strømforsyning og
netværkskabel
Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

1.495,-

15

Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager med kraftig vibrator.

ED
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Wake Pro

Wake Pro sørger for, at brugeren får besked, når vækkeuret
ringer, og/eller når en alarm fra Puzzle Pro alarmsenderne
aktiveres, fx når det ringer på døren, telefonen ringer mv.
Brugeren bliver vækket af den kraftige vibrator, der placeres

Nu med display,
der bl.a. viser
ur, dato og
indgående
alarmsignaler

under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler fra uret.
Hver alarm har sit eget unikke vibrationsmønster og
symbol i displayet samt sin egen unikke lysindikation i
lysrammen, så det er nemt for brugeren at finde ud af,
hvilken alarm der er aktiveret.
Wake Pro har et stort display, der viser ur, dato samt
indgående alarmsignaler. Wake Pro har også indbygget
batteribackup.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110935

200-01-441-00

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

Wake Pro

890-15-405-00

Sengebundsvibrator

4.795,-

inkl. strømforsyning

890-52-608-00

Pudevibrator

og pudevibrator

16

Kr.

1.245,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

380,-

Signolux vækkeur og varslingsenhed
Et vækkeur, der vækker brugeren via lyd, lys og/eller vibrationer,
kombineret med en varslingsenhed, der informerer om alarmer.
Signolux vækkeur og varslingsenhed er både et vækkeur
og en varslingsenhed, der giver besked om alarm- og
ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via
senderne i Signolux alarmsystemet.
Vækkeuret og varslingsenheden laver alarmsignalerne
om til justerbare lyd- og lyssignaler, og displayet
indikerer med symboler, hvilken alarm der er aktiveret.
Selve vækkeuret har store digitale tal,
12-24 timers display, snooze-funktion
samt backup i tilfælde af strømsvigt.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103760

200-01-486-00

Sengebundsvibrator fås
som tilbehør

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Vækkeur- og varslingsenhed

890-52-123-00

Strømforsyning

inkl. pudevibrator og

890-15-406-00

Sengebundsvibrator

strømforsyning

Kr.

1.245,- 890-15-003-00

Pudevibrator

Kr.
125,1.500,474,-

SmartShaker™ 2
Bluetooth®-pudevibrator med kraftige vibrationer til brugere,
der benytter deres smartphone som vækkeur.
SmartShaker™ 2 er en trådløs pudevibrator, der er ideel for
dem, der ønsker at bruge deres smartphone som vækkeur,
men hvor vibrationerne i telefonen ikke er kraftige nok.
SmartShaker™ 2 har Bluetooth® og fungerer sammen
med en app, der gratis kan hentes til Apple og Android
smartphones. Pudevibratorens kraftige vibrationer kan
indstilles til tre forskellige intensiteter.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103832

200-01-487-00

SmartShaker 2
inkl. usb-ladekabel

Kr.
425,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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TimeShaker® Wow
Et vækkeur, der vækker brugeren
via vibrationer og/eller lyd.
TimeShaker® Wow er et vækkeur med et stort display, ekstra
høj ringetone og pudevibrator, hvilket gør det ideelt for
hørehæmmede og døve.
TimeShaker® Wow kan vække enten via lyd eller vibrationer
eller begge dele samtidigt. Tre røde lys på vækkeuret
blinker også. Derudover har vækkeuret en usbindgang, så fx en mobiltelefon eller tablet kan
oplades direkte i vækkeuret. Uret kan indstilles til
12- eller 24-timers visning. Det store display har
justerbart lys og snooze-funktion. Ringetonen og
vibrationerne i pudevibratoren kan reguleres i styrke.
Vækkeuret tilsluttes elnettet. Der kan også sættes to
batterier i vækkeuret som backup i tilfælde af strømsvigt.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

103831

890-88-121-00

TimeShaker Wow

Kr.

®

inkl. vibrator

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

370-40-072-04

Alkaline 1,5 V AAA batteri

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

374-30-210-08

Litiumbatteri CR2032

5,-

545,-

ED
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Star
Et vækkeur, der vækker brugeren
via vibrationer og/eller lyd.
Star er et vibratorvækkeur, der er ideelt til brug i hjemmet.
Den kraftfulde pudevibrator gør vækkeuret perfekt for
hørehæmmede og døve.
Vækkeuret har et tydeligt display, der kan indstilles i lysstyrke.
Lyd og vibration kan indstilles til at være ekstra kraftige. Lyden
kan derudover indstilles i tre forskellige frekvensområder.
Vækkeuret har snoozefunktion og en usb-indgang, så
fx en mobiltelefon kan oplades direkte i vækkeuret.
Vækkeuret tilsluttes strøm via den medfølgende
strømforsyning. Der kan også isættes et batteri
(tilbehør) som backup i tilfælde af strømsvigt.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

116081

890-52-141-00

Star

Kr.

inkl. vibrator og
strømforsyning

18

465,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.
18,-

ED
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Voyager
Rejsevækkeur, der vækker brugeren
via vibrationer, lyd og/eller lys.
Voyager er et praktisk rejsevækkeur, der er specielt velegnet
til brug udenfor hjemmet, da det er kompakt, robust og
transportabelt.
Voyager kan vække med vibration, lyd og lys. Uret har lys i
displayet og en clips til fastgøring i fx hovedpuden. Uret kan
indstilles på 12 eller 24 timer efter ønske og anvender to AA
batterier og et AAA batteri.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

116638

Voyager inkl. batterier

890-52-139-00

Kr.

Ordrenr.

340,- 370-40-071-03
370-40-072-04

Ekstra tilbehør

Kr.

Alkaline 1,5 V AA batteri

5,-

Alkaline 1,5 V AAA batteri

5,-

TravelTim
Rejsevækkeur, der vækker brugeren
via vibrationer, lys og/eller lyd.
TravelTim er et praktisk rejsevækkeur, der er specielt
velegnet til brug udenfor hjemmet, da det er kompakt,
robust og transportabelt.
TravelTim kan vække med lyd, lys, vibration eller alle tre
dele samtidigt. Uret har lys i displayet og clips til fastgøring i
fx hovedpuden. Uret kan indstilles på 12 eller 24 timer efter
ønske og anvender to AA batterier og et AAA batteri.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

62441

TravelTim

200-01-461-00

inkl. batterier

Kr.

Pudevibrator
fås som
tilbehør
se s. 23

HMI-nr. Ordrenr.

428,77524

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ekstra tilbehør

Kr.

370-40-071-03

Alkaline 1,5 V AA batteri

5,-

370-40-072-04

Alkaline 1,5 V AAA batteri

5,-

890-15-003-00

Pudevibrator

474,-

19
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Loop Pro
Puzzle Pro systemets teleslyngeforstærker hjælper
brugeren med at høre tv eller radio tydeligt.

Med indbygget
tonekald og
lysramme,
der indikerer
alarmsignaler

Teleslyngeforstærkeren kan anvendes af alle, der har høreapparater
eller cochlearimplantater (CI) med telespole eller anden form for
telemodtager. Lyden fra tv eller radio overføres direkte til brugerens
høreapparat, CI eller telemodtager, og brugeren hører lyden klar og
tydeligt uden generende baggrundsstøj.
Loop Pro kan modtage alarmsignaler og ringetoner fra Puzzle Pro
alarmsenderne. Lyden fra tv eller radio dæmpes automatisk,
når en alarm modtages, og et alarmsignal afspilles, ligesom
lysrammen på Loop Pro indikerer, hvilken alarm der er aktiveret,
hvilket gør det muligt for brugeren at skelne mellem forskellige
alarmsignaler.
HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110936

200-02-362-00

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Loop Pro inkl. rumslynge,

890-52-129-00

Pudeslynge (HMI-nr. 32546)

198,-

strømforsyning,

890-15-150-00

Mikrofon

175,-

3,5 til 3,5 mm stereojack

890-88-170-00

Phono/SCART adapter

og optisk lydkabel

Kr.

1.385,- 384-88-150-00

Kr.

55,-

3,5 mm til 6,3 mm stereojack

50,-

384-88-005-00

3,5 mm til 2 x phonostik

48,-

890-52-609-00

Rumslynge

102,-

ED
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Link Pro
Puzzle Pro systemets tonekald informerer om
alarmsignaler, når brugeren anvender en tv-løsning.
Link Pro er et ideelt valg for brugere af tv-løsninger uden
tonekald fx Flex 5000, Set 860, Earis PR og andre
FM-systemer, der kan kobles til tv, samt de tv-løsninger, der
passer til specifikke høreapparatmodeller.
Kombineres tv-løsningerne med Link Pro og en eller flere af
Puzzle Pro alarmsenderne får brugeren besked via tv-løsningen,
når det ringer på døren, telefonen ringer, babyen græder mv.
Lyden fra tv og radio dæmpes automatisk, når der modtages en

Lysramme
indikerer
alarmsignaler

alarm, og et alarmsignal afspilles, ligesom lysrammen på
Link Pro indikerer, hvilken alarm der er aktiveret.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

110937

200-02-251-00

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Link Pro

890-88-170-00

Phono/SCART adapter

55,-

inkl. strømforsyning,

384-88-150-00

3,5 mm til 6,3 mm stereojack

50,-

3,5 til 3,5 mm stereojack

384-88-005-00

3,5 mm til 2 x phonostik

48,-

og optisk lydkabel

20

Kr.

1.150,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.

Flex 5000
Trådløs forstærker til tv, radio og musik.
Fås
også med
hovedtelefon

Flex 5000 er en trådløs forstærker i et stilfuldt design, der
med fordel kan anvendes, når der ses tv eller lyttes til radio
og musik. Flex 5000 er velegnet til mennesker med nedsat
hørelse - med eller uden høreapparat.
Med Flex 5000 overføres lyden direkte fra tv’et eller
musikanlægget til brugerens høreapparater (med telespole)
via en halsslynge. Alternativt kan der anvendes et par
hovedtelefoner (tilbehør).
Flex 5000 har en tonekontrol, TOSLINK, en rækkevidde på
op til 30 m og en tast på modtageren for bedre taleforståelse.

HMI-nr.

Ordrenr.

104947

200-20-044-00

Beskrivelse

Kr.

Flex 5000 inkl. halsslynge

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

1.680,- 890-52-538-00 Halsslynge til Flex 5000
890-88-629-00

Hovedtelefon

279,-

890-52-540-00

MCA 800, løs lader

298,-

890-52-539-00

Trådløs løsning til overførelse af lyd fra tv, radio
og pc ved hjælp af FM.

Løs modtager inkl. lader

940,-
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SET 860

480,-

SET 860 er en brugervenlig trådløs tv-løsning med stereolyd
specielt velegnet til brugere med nedsat hørelse, der ikke har
høreapparat, men som har svært ved at høre lyden fra tv, radio,
pc mv.
Lyden fra tv’et eller musikanlægget overføres direkte til
modtageren med stetoclip. Det er en meget brugervenlig
løsning med få justeringsmuligheder. Modtageren tændes og
slukkes automatisk. Lydstyrken justeres nemt på den store
plus og minusknap. Rækkevidden er op til 70 meter.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

116082

SET 860 med stetoclip

890-52-128-00

og genopladeligt batteri

Kr.
1.720,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Earis PR
Trådløs forstærker, der giver brugerne en bedre
og mere tydelig lyd, når de ser tv eller hører radio.
Earis PR er en trådløs forstærker, der giver mennesker med
nedsat hørelse en bedre og mere tydelig lyd uden forstyrrende
baggrundsstøj, når de ser tv eller lytter til musik. Earis PR
overfører lyden fra tv’et eller musikafspilleren til brugerens
høreapparater (med telespole) via en halsteleslynge.
Earis PR kan tilpasses den enkelte bruger via 5 forskellige
høreprofiler og den indbyggede tonekontrol. Mikrofonen i
modtageren giver desuden brugeren mulighed for at bruge
systemet til samtaler.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

116653

Earis PR inkl.

890-52-138-00

Kr.

Ordrenr.

1.995,- 890-52-136-00

Kr.

Genopladeligt batteri

188,-

halsteleslynge og

890-52-135-00

Earis PR modtager

540,-

genopladeligt batteri

890-52-137-00

Halsteleslynge

278,-

Headset Jabra PRO™ 9465 Duo
En erhvervsløsning til hørehæmmede.

Headset Jabra PRO™ 9465 Duo er et trådløst headset med
en rækkevidde på op til 150 m. Basen har en berøringsfølsom
skærm med mulighed for bl.a. forskellige toneindstillinger
af lyden i hovedtelefonen og volumenkontrol samt en digital
lydbehandling, der gør headsettet velegnet til brugere med
nedsat hørelse. Mikrofonen i headsettet har avanceret
støjdæmpende teknologi, der reducerer uønsket baggrundsstøj
og sørger for tydelige, forståelige samtaler.
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Ekstra tilbehør

Ordrenr.

Beskrivelse

890-88-188-00

Jabra PRO™ 9465 Duo

Kr.

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

3.175,-

Tilbehør til høretekniske hjælpemidler
Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os, hvis du ikke finder, hvad du søger.

Kontaktmåtte

Magnetkontakt

Kontaktmåtten placeres under dørmåtten og registrer,

Magnetkontakten placeres mellem en dør og en

når man træder på den. Kontaktmåtten kan tilsluttes

dørkarm og registrerer, når døren åbnes eller lukkes.

Detect Pro og Signolux direkte sender.

Magnetkontakten kan tilsluttes

Måttens størrelse er 720 x 560 mm.

Detect Pro og Signolux direkte sender.

Ordrenr. 890-15-180-00

Ordrenr. 890-52-536-00

Kr. 425,-

Kr. 150,-

IR-sensor

PIR 360˚ sensor

IR-sensoren placeres i en døråbning og registrerer,

Sensoren er en passiv infrarød sensor,

når nogen passerer døråbningen. IR-sensoren kan

der placeres i loftet. Den registrerer,

tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender.

når personer bevæger sig i lokalet. Den kan
tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender.
Ordrenr. 890-52-537-00

Kr. 1.568,-

Kr. 538,-

Digital til analog omformer

Digital til analog omformer Dolby 5.1

På mange nyere tv er det ofte nødvendigt med en

På nogle tv er det nødvendigt med en digital til analog

digital til analog omformer for at kunne tilslutte ekstra

omformer Dolby 5.1 for at kunne tilslutte ekstra udstyr

udstyr til tv’et fx teleslynge og FM-udstyr.

til tv’et fx teleslyngeforstærkere.

HMI-nr. 78910
Ordrenr. 890-60-023-00

ED
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Ordrenr. 890-52-535-00

Ordrenr. 890-60-027-00

Kr. 498,-

Kr. 1.298,-

Pudevibrator

Sengebundsvibrator til Puzzle Pro

Pudevibrator, der kan tilsluttes flere Signolux

En kraftig sengebundsvibrator til personer, der

produkter, TravelTim og iBell2.

sover meget tungt. Den måler 28 cm i diameter og
placeres under madrassen. Kan tilsluttes Wake Pro
eller et andet specialvækkeur.

Ordrenr. 890-15-003-00

Ordrenr. 890-15-405-00

Kr. 474,-

Kr. 4.795,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Oticon ConnectClip
Kombineret Bluetooth-headset, trådløs mikrofon og
fjernbetjening til Oticon høreapparater.
Med ConnectClip kan Oticon høreapparater bruges som et
trådløst headset. ConnectClip forbindes trådløst via Bluetooth®
til høreapparaterne, og brugeren kan derefter foretage håndfri
telefonsamtaler og streame musik fra sin smartphone direkte til
høreapparaterne.
ConnectClip kan også bruges som en partnermikrofon.
Det betyder, at brugeren kan give den diskrete mikrofon til en
person, der taler, og så høre personens stemme tydeligt og direkte
i Oticon høreapparaterne. Dette kan være praktisk i situationer som
forelæsninger, i bilen eller på en restaurant.
Det er også muligt at bruge ConnectClip som fjernbetjening til bl.a.
at justere lydstyrken og skifte program med.
ConnectClip fungerer med Oticon Opn, Opn S og Sia høreapparater.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

108030

178509

ConnectClip

Kr.
1.516,-

Oticon ConnectLine tv-adapter
Trådløs overførsel af lyd fra fjernsynet til
Oticon høreapparater.

Med ConnectLine tv-adapter kan brugeren nyde lyden fra
fjernsynet i høj kvalitet.
ConnectLine tv-adapter 3.0 anvendes sammen med Oticon
Opn, Opn S og Sia og sender lyden direkte til høreapparaterne.
ConnectLine tv-adapter 2 anvendes sammen med udvalgte
Oticon høreapparater og sender lyd fra fjernsynet gennem
Streamer Pro til brugerens høreapparater.

24

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

102515

168628

ConnectLine tv-adapter 3.0

1.680,- 890-88-605-00

81897

124771

ConnectLine tv-adapter 2

1.680,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør
Split connector, 2 vejs

Kr.
59,-

Oticon ConnectLine mikrofon
Diskret mikrofon til én-til-én samtaler i
støjende omgivelser.
ConnectLine mikrofonen er lille og trådløs og kan bæres af den
person, som høreapparatbrugeren taler med eller ønsker at lytte til.
Dette hjælper høreapparatbrugeren med at forstå bedre i situationer,
hvor der er lang afstand til taleren, eller hvor omgivelserne er
støjende eller en kombination af begge.
ConnectLine mikrofonen skal trådløst tilsluttes Streamer Pro og kan
anvendes med udvalgte Oticon høreapparater.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

69619

108402

ConnectLine mikrofon

Kr.
1.200,-

Oticon ConnectLine telefon-adapter 2
Giver Oticon høreapparatbrugere trådløs
forbindelse til fastnettelefonen.

ConnectLine telefon-adapter 2 samarbejder med brugerens
fastnettelefon og gør høreapparaterne til et trådløst headset,
så brugeren ikke behøver at rejse sig for at tage telefonen.
For at besvare et opkald kan brugeren bare trykke på en knap på
Streamer Pro.
ConnectLine telefon-adapter 2 kan anvendes med udvalgte
Oticon høreapparater.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

77304

127837

ConnectLine telefon-adapter 2

Kr.
1.680,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Bernafon SoundClip-A
Kombineret Bluetooth-headset, trådløs mikrofon og
fjernbetjening til Bernafon høreapparater.
Med SoundClip-A kan Bernafon høreapparater bruges som et
headset til telefonsamtaler og til at streame musik direkte til
begge ører.
SoundClip-A kan også bruges som en partnermikrofon.
Det betyder, at brugeren kan give den diskrete mikrofon til en
person, der taler, og så høre personens stemme tydeligt og
direkte i Bernafon høreapparaterne. Dette kan være praktisk i
situationer som forelæsninger, i bilen eller på en restaurant.
Det er også muligt at bruge SoundClip-A som fjernbetjening til
bl.a. at justere lydstyrken og skifte program med.
SoundClip-A fungerer med Bernafon høreapparaterne Zerena
og Viron.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

108815

179317

Bernafon SoundClip-A

Kr.
1.516,-

Bernafon tv-adapter
Trådløs overførsel af lyd fra fjernsynet til
Bernafon høreapparater.

Bernafons tv-adapter giver Bernafon høreapparatbrugere en
klar og tydelig lyd fra fjernsynet.
Bernafons TV-A tv-adapter anvendes sammen med Bernafons
Zerena og Viron høreapparater og sender lyden direkte til
høreapparaterne.
Bernafons TV-adapter 2 anvendes med udvalgte Bernafon
høreapparater og sender lyden fra fjernsynet gennem
SoundGate til brugerens høreapparater.
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HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

105692

168631

Bernafon TV-A tv-adapter

1.680,- 890-88-605-00

80087

127847

Bernafon TV-adapter 2

1.680,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ordrenr.

Ekstra tilbehør
Split connector, 2 vejs

Kr.
59,-

Bernafon SoundGate Mikrofon
Diskret mikrofon til én-til-én samtaler i
støjende omgivelser.
SoundGate Mikrofon er en lille trådløs mikrofon, der gør det muligt
at føre en tydelig samtale selv i udfordrende lytteomgivelser. Den
diskrete mikrofon bæres af den person, som høreapparatbrugeren
ønsker at lytte til eller tale med. Høreapparatbrugeren hører dermed
bedre i situationer med baggrundsstøj eller lang afstand til taleren.
Mikrofonen skal trådløst tilsluttes SoundGate og kan anvendes med
udvalgte Bernafon høreapparater.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

85419

145645

Bernafon SoundGate Mikrofon

Kr.
1.200,-

Bernafon Telefonadapter 2
Giver Bernafon høreapparatbrugere trådløs
forbindelse til fastnettelefonen.

Bernafons Telefonadapter 2 giver Bernafon høreapparatbrugere
trådløs forbindelse til fastnettelefonen.
Høreapparatbrugeren hører lyden fra samtaler i telefonen klart og
tydeligt direkte i høreapparatet. Brugeren justerer lydstyrken og
besvarer opkald på SoundGate kommunikationsenheden.
Telefonadapter 2 kan anvendes med udvalgte Bernafon
høreapparater.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

81898

124396

Bernafon Telefonadapter 2

Kr.
1.680,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Relation 2
Kraftig forstærkertelefon med teleslynge, høj lydkvalitet og lyssignal.

Relation 2 er en kraftig forstærkertelefon specielt

Relation 2 har alle tidssvarende funktioner. Den har

designet til mennesker med nedsat hørelse. Relation 2

bl.a. tonekontrol, så frekvensområdet kan indstilles til

har ekstra forstærkning, en høj lydkvalitet og giver en

brugerens hørelse, et stort display, en indbygget højttaler

naturlig lydgengivelse. Ydermere er telefonen udstyret

og mikrofoner, der gør det muligt at føre en håndfri

med en kraftig teleslynge og et lyssignal i håndsættet,

samtale samt mulighed for vis-nummer. Telefonen har

der blinker, når telefonen ringer.

fire kviktaster, telefonbog, batteribackup, volumenkontrol
og boost-funktion for ekstra forstærkning af volumen mv.

Relation 2 er meget brugervenlig, bl.a. kan telefonrøret
lægges på fra både venstre og højre side af telefonen, og

Især høreapparatbrugere vil opleve Relation 2 som en

en indbygget magnet sørger for, at telefonrøret ”trækkes

bedre telefon end traditionelle telefoner. Brugere med

på plads” automatisk, så brugeren ikke skal bekymre sig

høreapparat med telespole undgår problemer med

om, hvorvidt røret ligger korrekt.

feedback og forstyrrende baggrundsstøj.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

84936

200-03-321-00

Relation 2 inkl.
strømforsyning og batterier

Kr.

Ekstra tilbehør

890-88-063-00

Ledning til håndsæt

930,- 890-15-003-00

Ekstra tilbehør
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Ordrenr.

200-02-804-00

890-88-059-00

Strømforsyning

190,- 370-40-071-03

890-88-058-00

Håndsæt

235,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.
60,-

Pudevibrator

474,-

Halsteleslynge

638,-

Alkaline 1,5 V AA batteri

5,-

Ergophone S 510 Phonic Ear
Forstærkertelefon med teleslynge og nødkaldstast.

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).
Ergophone S 510 Phonic Ear har en integreret nødkaldsfunktion. Aktiveres nødkaldet, ringer telefonen til det
indkodede telefonnummer, og højttaleren aktiveres, så
det er muligt at føre en samtale uden at have røret løftet.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

101658

200-03-202-00

Ergophone S 510

Kr.

Phonic Ear

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

374-88-080-00

Genopladeligt batteri

1.575,- 890-88-066-00

Telefonrør

890-88-068-00

Spiralledning

890-88-067-00

Strømforsyning

Kr.
98,198,98,128,-

PowerTel 49 plus
Kraftig forstærkertelefon med teleslynge.

PowerTel 49 plus er en kraftig forstærkertelefon med
indbygget teleslynge, der er specielt velegnet til personer
med nedsat hørelse og syn.
Telefonen er enkel at benytte med stort tastatur, display
samt lys i tastatur. Derudover har telefonen nummervisning
for op til 32 numre, to programmerbare taster for
nødkald eller andre vigtige telefonnumre, ti indirekte
hukommelsesnumre samt en +40 dB boost-knap til ekstra
forstærkning af lydstyrken.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

64648

200-03-234-00

PowerTel 49 plus

Kr.
755,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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PowerTel 700
Trådløs forstærkertelefon med
indbygget teleslynge.
PowerTel 700 er en trådløs forstærkertelefon med
indbygget teleslynge. Telefonen har kraftig lyd og
minimal forvrængning. Store knapper gør håndsættet
meget enkelt at betjene.
Der er ekstra høj ringevolumen helt op til 90 dB. Der er
volumenregulering på håndsættet med forstærkning op
til 40 dB. Telefonen har automatisk forstærkning af de
høje frekvenser samt nummervisning med hukommelse
på op til 30 numre.
Telefonen har op til 10 timers taletid og 100 timers
standbytid. Der er en søgefunktion på basen, så man
altid kan finde håndsættet.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

72140

200-03-331-00

PowerTel 700

Kr.

892,- 374-30-330-00

AmpliPOWER 40
Forstærkertelefon med teleslynge,
store taster og stort display.
AmpliPOWER 40 er en forstærkertelefon med
ekstra kraftig forstærkning og indbygget teleslynge.
Teleslyngen sikrer, at høreapparatbrugere undgår
problemer med feedback i høreapparatet (hyl), ligesom
generende baggrundsstøj udelukkes.
AmpliPOWER 40 har toneregulering, håndfri
funktion og meget store taster.
AmpliPOWER 40 er en telefon, der kan bruges af
hele familien, men den er samtidig specielt velegnet
til svagtseeende og personer med nedsat hørelse.
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HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

52355

200-03-030-00

AmpliPOWER 40

Ordrenr.

Kr.
638,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ekstra tilbehør
Genopladeligt AAA batteri

Kr.
40,-

HearIt Mobile
Trådløs halsslynge til mobiltelefoner
med Bluetooth®.
HearIt Mobile er en håndfri halsslyngeløsning til
forstærkning af samtaler i mobiltelefoner med
Bluetooth®. Den kan anvendes med alle høreapparater og
cochlearimplantater (CI) med telespole. Alternativt kan en
hovedtelefon benyttes.
HearIt Mobile bæres om halsen i halsslyngen og er
særdeles velegnet som et håndfrit sæt til mobiltelefonen.
Den har op til 14 timers brugstid og 24 timers standbytid.
HearIt Mobile har en god lydkvalitet og kan indstilles
på fem forskellige lydstyrkeniveauer. Den indbyggede
mikrofon og den lettilgængelig svarer- og afbrydertast
gør løsningen meget brugervenlig.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

50436

200-50-600-00

HearIt Mobile

Kr.

Ordrenr.
811,- 890-88-629-00

Ekstra tilbehør
Hovedtelefon

Kr.
279,-

CM-BT2
Trådløs halsslynge til mobiltelefoner
med Bluetooth®.
CM-BT2 er en håndfri halsslyngeløsning til forstærkning
af samtaler i mobiltelefoner med Bluetooth®. Den kan
anvendes med alle høreapparater og cochlearimplantater
(CI) med telespole. Alternativt kan en hovedtelefon
benyttes.
Halsslyngen har en mikrofon og volumenkontrol.
Den har op til tre timers brugstid og 120 timers
standbytid.
Halsslyngen leveres med ladesæt til stikkontakt, usb
og bil.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

64473

200-50-605-00

CM-BT 2

Kr.
890,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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iBell2
Mobiltelefonsensor, der giver besked, når mobiltelefonen
ringer, en sms-besked modtages, vækkeuret ringer mv.
Når brugerens mobiltelefon er placeret i holderen, og
mobiltelefonen ringer, eller en sms modtages, reagerer iBell2
via vibrationerne fra mobiltelefonen og begynder at blinke.
iBell2 leveres med batterier og kræver derfor ikke strøm.

Pudevibrator
fås som
tilbehør

Brugeren kan således nemt tage iBell2 med sig rundt og
placere den forskellige steder i hjemmet.
iBell2 kan med fordel bruges med en pudevibrator (tilbehør),
hvilket gør det muligt for brugeren at blive vækket via
vibrationer, når mobiltelefonens vækkeur eller mobiltelefonen
ringer.

HMI-nr. Ordrenr.
116640

Beskrivelse

Kr.

200-01-483-00 iBell2, sort

inkl. tre batterier

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

370-40-071-00

Alkaline 1,5 V AA batteri

445,- 890-15-003-00

Kr.
5,-

Pudevibrator

ED
YH
N

Sound Oasis S-680-02

474,-

Tinnitus masker til mennesker med tinnitus,
søvnproblemer eller stress.
Sound Oasis S-680-02 tinnitus masker er et lydterapiapparat,
der er velegnet til mennesker med tinnitus, søvnproblemer,
stress eller som har brug for afslapning eller maskering af støj.
Apparatet giver lydterapi med professionel lydkvalitet og er
intuitivt i brug.
Lydende ligger på et micro SD-kort med 23 lyde. Der er tale
om bl.a. naturlyde med regn, bølger, bæk, fuglesang mv.
samt 13 lyde i forskellige frekvenser, der er specielt egnet til
mennesker med tinnitus.
Husk enten at bestille de to små stereo-højttalere eller
SleepPhones. De er ikke standard inkluderet i pakken.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

116683

098-14-001-00

HMI-nr. Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

Sound Oasis S-680-02

74012

890-52-102-00

To små stereo-højttalere

300,-

med strømforsyning

74013

890-52-103-00

SleepPhones

300,-

og lydkort
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Kr.

1.295,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

ED
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N

Crescendo 60
Brugervenlig kommunikationsforstærker med telespole,
der forstærker tale for mennesker med nedsat hørelse.
Crescendo 60 er en effektiv kommunikationsforstærker.
Den er velegnet til mennesker med nedsat hørelse med og uden
høreapparat, som har behov for forstærkning ved samtaler,
sociale sammenkomster mv.
Det er muligt at justere både volumen og tone. Crescendo 60
har indbygget telespole til aflytning af et teleslyngesystem og er
brugervenlig.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

109443

890-52-542-00

Crescendo 60 inkl.

Kr.

hovedtelefoner

Ordrenr.

Ekstra tilbehør

Kr.

200-02-801-00

Halsteleslynge

497,-

Standard hovedtelefon

279,-

Ekstra tilbehør

Kr.

1.100,- 890-88-629-00

Conversor Pro
Trådløs kommunikationsforstærker, der forstærker
tale i støj for høreapparatbrugere med telespole.
Conversor Pro er enkel at anvende og anbefales i situationer med
høj baggrundsstøj og stor afstand til taleren. Systemet består
af en trådløs kombineret mikrofon og sender samt en trådløs
modtager med halsslynge.
Mikrofonen holdes i hånden eller placeres, så den rettes mod
taleren. Modtageren overfører lyden direkte til høreapparatet.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

50016

200-02-055-00

Conversor Pro

4.495,- 374-88-110-00

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ordrenr.

Genopladeligt batteri

210,-

33

Oticon Amigo
Brugervenligt FM-system, der med fordel kan anvendes til
kommunikation i situationer med støj og stor afstand til taleren.

Amigo T31 og T30

Amigo R2

Amigo T31 senderen er designet til brug i klasseværelser.

Amigo R2 universalmodtageren med flere

Lærere, tilpassere og hørepædagoger får med Amigo T31

kanaler kan nemt tilsluttes til høreapparatet

et nemt og pålideligt system, hvor både programmering

via en FM-audiosko. Af funktioner kan bl.a.

og tilpasning er enkelt. Med den indbyggede FM Kanal-

nævnes det unikke, indbyggede LED-lys,

Wizard er kanalerne nemme at styre og med flere

trådløs synkronisering og kanalsøger.

mikrofonoptioner og måder at bære den på, er Amigo T31
en meget brugervenlig løsning. Amigo T31 giver mulighed

Amigo R12

for Team Teaching,

Amigo R12 er en FM-modtager med flere

og der kan tilkobles

kanaler. R12 er verdens første ear-level

elevmikrofoner.

modtager til Oticon høreapparater med
batteristørrelse 312. R12 tilsluttes høre-

Amigo T30 er den

apparaterne via en børnesikret batteriskuffe.

samme sender som

Ellers samme egenskaber som R2.

T31, bare uden Team
Teaching funktion.

Amigo R12G2 er en dedikeret FMmodtager med flere kanaler, som tilsluttes

34

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

45166

100949

Amigo T31

6.895,-

45167

100950

Amigo T30

6.095,-

45164

140-06-200-00

Amigo R2

4.395,-

53436

140-07-000-00*

Amigo R12

5.195,-

117421

188313**

Amigo R12G2

5.195,-

*Fås i 13 farver

**Fås i 14 farver

Kr.

høreapparaterne via en børnesikret
batteriskuffe. Amigo R12G2 kan tilsluttes
alle BTE PP-høreapparater fra Oticon.

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Amigo R12G2

Amigo Star

Amigo Arc

Amigo Star er en Amigo FM-modtager, der via en lille

Sammen med Amigo Arc halsslyngemodtageren

forstærkning forbedrer signal-støj-forholdet for børn.

får brugeren en bærbar og fleksibel FM-løsning.

Amigo Star FM-modtageren gør det nemmere at forstå

Arc halsslyngemodtageren kan anvendes sammen med

tale, som sendes trådløst fra en FM-sender. Amigo Star

alle høreapparater eller cochlearimplantater (CI) med

kan programmeres individuelt, og funktioner kan låses.

telespole. Et AUX-stik giver mulighed for tilslutning af

Amigo Star er specielt velegnet til børn med APD,

hovedtelefoner eller eksternt audioudstyr, såsom mp3-

ADHD mv.

afspiller eller lignende. Amigo Arc leveres med skaller i
fem forskellige farver, som let kan udskiftes.

HMI-nr.

Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

78042

118016***

Amigo Star

4.595,-

53440

140-07-410-00

Amigo Arc

4.595,-

***Fås i 5 farver

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Prøv
FrontRow Juno
lydsystemet
GRATIS
i 30 dage
Kontakt os og vi vil sørge for
levering, opsætning og instruktion.

Sound field lydsystemer
Sound field lydsystemer er specielt udviklede til tale
og forbedrer lyd- og læringsmiljøet for alle i klassen.
Sound field lydsystemer forstærker lærerens stemme en
smule over baggrundsstøjen i klasseværelset og fordeler
stemmen jævnt i klasseværelset. Elever i den bagerste del
af klasseværelset hører således læreren og de øvrige elever
lige så godt som elever i den forreste del af klasseværelset.
Dermed får alle elever de rette betingelser for at høre,
hvad der bliver sagt, og lærerens stemme skånes. Sound
field lydsystemer kan tilsluttes elevers FM-systemer samt
eksisterende multimedieudstyr såsom pc, tv og dvd.
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FrontRow Juno
Avanceret og brugervenligt sound field lydsystem.

FrontRow Juno er et avanceret lydsystem til klasseværelser
og er samtidigt meget enkelt at betjene gennem den intuitive
touchscreen. FrontRow Juno har meget høj digital lydkvalitet.
Lærermikrofonen er behagelig at benytte, og alle funktioner kan
betjenes via én knap. Systemet kræver ingen afbryder, idet det selv
slukker, hvis det ikke benyttes. Op til 5 mikrofoner kan benyttes
samtidigt, og lærermikrofon kan opsættes til at have førsteprioritet.
Ved enkel opkobling til pc, er det muligt at optage sekvenser af
undervisningen, der via skolens intranet kan distribueres til eleverne.
Denne funktion hjælper i undervisningen til lektiehjælp ved fx
fravær hos elever. FrontRow Juno er ideel til at streame/podcaste
lyden fra pc eller lignende, således at alle elever kan høre. Det er
samtidigt muligt at kommentere på indholdet via mikrofonerne.

HMI-nr. Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

116890

Juno Tower inkl. lærermikrofon

10.800,- 202-05-102-00

890-52-125-00

Ordrenr.

695,-

Ekspansionsmodul

850,-

374-88-060-00 Batteri til mikrofon

220,-

202-05-103-00

Lærermikrofon

2.050,-

890-52-101-00

202-05-101-00

Elevmikrofon

2.050,-

872-03-000-00 Software licens

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.

Ladestation til 2 mikrofoner

890-52-481-00

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

Vægophæng

500,995,-

37

Installationspriser og diverse ydelser
Alle priser består af grundtaksten for kørsel plus det beløb,
der hører til hvert enkelt produkt/ydelse.

Ordrenr.

Beskrivelse

Kr.

2 604 000 002

Grundtakst for kørsel

2 604 230 001

1 stk. Loop Pro

715,-

2 604 230 100

1 stk. Link Pro

355,-

4106

1 stk. Flex 5000 eller SET 860

355,-

4124

1 stk. Earis PR

355,-

4127

1 stk. tv-adapter eller telefonadapter

355,-

2 600 001 002

1-3 stk. Detect Pro, Detect Door Pro, Call Pro, Flash Pro, Wake Pro,

575,-

Repeater Pro eller Puzzle to Puzzle Pro
2 600 001 007

355,-

Efterfølgende 1 stk. Detect Pro, Detect Door Pro, Call Pro, Flash Pro, Wake Pro,
Repeater Pro eller Puzzle to Puzzle Pro
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186,-

4117

1 stk. Signolux produkt

186,-

4105

1 stk. forstærkertelefon installation og introduktion

355,-

4118

1 stk. tilslutning af tv/radio

355,-

4107

1 stk. tilslutning af porttelefon

355,-

4112

1 stk. udlægning af ekstra teleslynge

355,-

4100

Forgæves kørsel ved fx fejl i adresse

575,-

Ordrenr.

Beskrivelse

4103

Grundtakst for kørsel ved reparation

575,-

4104

Reparation af anlæg

355,-

2 600 000 100

Nedtagning af anlæg

575,-

4101

Installation af andet tilbehør

355,-

40

Forsendelsesomkostninger

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Kr.

80,-

Genopsætningspriser
Phonic Ear genopsætter produkter, der er under 5 år gamle.

Phonic Ear tilbyder en genopsætningsservice,
der inkluderer:
styring af kommunens lager af genbrugsegnede
hørehjælpemidler
eftersyn og rengøring af vores høretekniske
hjælpemidler
reparation, hvis dette er nødvendigt
kørsel til brugeren
installation
Alle genopsætningspriser består af grundtaksten for
kørsel plus det beløb, der hører til hvert enkelt produkt.

Beskrivelse og priser
Genopsætningspriserne er identiske med
installationspriserne på side 38
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Fakta om teleslynger og
høreapparater med telespole

Høreapparater og hørehjælpemidler

Sammenhængen mellem teleslynge og telespole

På trods af den store teknologiske udvikling kan

Et teleslyngesystem består typisk af en teleslynge

høreapparater ikke genskabe den naturlige hørelse for

(-ledning) og en forstærker. Teleslyngen sender lyden

mennesker med nedsat hørelse. Høreapparatbrugere kan

fra fx tv, musikanlæg eller en tilkoblet mikrofon som

således have store udfordringer med at skelne lyd og tale.

en strøm rundt i teleslyngen og danner derved et

Mange af disse udfordringer kan løses med en telespole

magnetfelt. Telespolen i høreapparatet fungerer som en

i høreapparatet og hørehjælpemidlerne i dette katalog

trådløs modtager, der opfanger de magnetiske signaler

herunder bl.a. teleslyngesystemerne og -løsningerne.

fra teleslyngen og omdanner dem til lyd. Lyden fra

Høreapparater med telespole giver flere fordele
Personer med nedsat hørelse, der skal anskaffe eller

teleslyngesystemet forstærkes og høres derved direkte i
høreapparatet uden forstyrrende baggrundsstøj.

udskifte sit høreapparat kan med fordel vælge et

Sådan fungerer telespolen i høreapparatet

høreapparat med telespole (program T). Har man et

Et høreapparat uden telespole fungerer kort sagt som en

høreapparat med telespole, har man mulighed for trådløst

mikrofon, der opfanger og forstærker alle akustiske

at modtage og høre lyd via de mange hørehjælpemidler,

lyde i lokalet. Høreapparater med telespole har flere

der anvender teleslyngeteknologien til at overføre lyd.

lytteprogrammer. Der kan typisk vælges mellem

Som eksempler på disse kan nævnes teleslyngesystemer

program M (mikrofon), program T (telespole) og

til tv og musikanlæg, halsslyngeløsninger til mobiltelefon

program MT (mikrofon plus telespole). På program M

og teleslyngesystemer i kirker, teatre, biografer,

forstærkes og høres alle akustiske lyde i lokalet, som

konferencecentre mv.

med et høreapparat uden telespole. For at modtage det
magnetiske signal og høre lyden fra teleslyngen skal
høreapparatet indstilles på program T eller program
MT. På program T forstærkes og høres kun lyden fra
teleslyngen.
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Linkx
kommunikationssystem

Kommunikationssystem forbedrer oplevelsen
for hørehæmmede
Et kommunikationssystem gør det nemmere for alle - men
især for mennesker med høretab - at høre, hvad der bliver
sagt fx til kulturelle arrangementer, foredrag og på diverse
turer.
Kommunikationssystemet består af en sender med
en clipsmikrofon og en modtager med en et-øres
hovedtelefon eller halsteleslynge - alt afhængig af, om
man er høreapparatbruger eller ej. Høreapparatbrugere
med telespole i høreapparatet kan få lyden direkte i
høreapparaterne via en halsteleslynge.
Med kommunikationssystemet får alle den fulde oplevelse
ved ikke at blive begrænset af baggrundsstøj, rummets

Vi er overbeviste om, at anlægget
kan bruges i mange sammenhænge.
Til møder/foredrag, kommunens årlige
busture for pensionister og måske på
plejecentrene, hvor anlægget kan være
med til at aktivere beboerne.
Grete Boisen,
formand for Høreforeningen Gentofte

Priseksempel på kommunikationssystem
Kommunikationssystemet skræddersys
efter kundens behov. Dette er blot et
eksempel på en løsning:
1 ladekuffert til 12 enheder
1 sender med clipsmikrofon
1 hovedmikrofon
11 modtagere med hovedtelefon
6 halsteleslynger
12 halssnore
Pris i alt: 14.965,ekskl. moms.

akustik eller lang afstand til taleren.
Kontakt os for at få en pris på et kommunikationssystem,
der passer til jeres behov.

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.
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Et dansk selskab i en stor koncern

Phonic Ear leverer hørehjælpemidler, der typisk

Phonic Ear A/S er et danskejet selskab i Demant

anvendes af hørehæmmede i hjemmet, på arbejdet

Group. Koncernen har over 110 års erfaring inden

eller i skolen, herunder alarmsystemer, tv-løsninger,

for høre- og lydområdet og består af en række

vibratorer, forstærkertelefoner m.m. og kan dække

internationalt orienterede virksomheder, herunder

alle daglige behov for alarmering, underholdning og

Oticon A/S, der er et af verdens førende firmaer

kommunikation.

inden for høreapparatbranchen.
Phonic Ear leverer også sound field lydsystemer,
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Phonic Ears opgave er at tilbyde løsninger, der

der forbedrer lyd- og læringsmiljøet for såvel lærere

bedst muligt tilgodeser og støtter den menneskelige

som elever i undervisningen samt kommunikations-

hørelse.

systemer til høreforeninger, biblioteker mv.

Stor viden og knowhow
Med mere end 110 års erfaring inden for høre- og lydområdet har vi oparbejdet
en stor viden og knowhow inden for hørehjælpemidler. Det gør os i stand til at
kunne tilbyde brugervenlige løsninger af højeste kvalitet.
Fleksibilitet & pålidelighed
Vi står i spidsen med den nyeste teknologi inden for vores område.
Det sikrer brugerne de mest fleksible, pålidelige og fremtidssikre løsninger.
Vores CE-mærkede produkter kan kombineres og udbygges efter behov.
Landsdækkende installatørnet og serviceteam
Vores landsdækkende installatørnet samt teknikere står klar til at servicere
telefonisk, elektronisk samt personligt efter aftale.
Genopsætningsservice
Kommuner tilbydes en genopsætningsservice, der omfatter afhentning af
udstyr, funktionstest, evt. reparation, opbevaring på depot og genopsætning af
genbrugsegnede hørehjælpemidler, der er under 5 år gamle.
2 års garanti
Vi giver 2 års garanti på nye produkter.
Tryghedsgaranti
Kommuner har 30 dages fuld returret, medmindre der kan anvises en anden
tilfredsstillende løsning til afhjælpning af brugerens behov.
Miljøbevidsthed
Vi anvender miljøvenlige materialer til fremstilling af produkter, emballage og
tryksager og tager således bedst muligt hensyn til miljøet.
Hotline
Har du problemer, eller ønsker du et godt råd, kan du ringe mandag til torsdag
fra klokken 8.30-16.30 og fredag fra klokken 8.30-15.30.
Webshop og servicecenter til professionelle
På vores webshop og servicecenter www.order2day.dk kan kommuner og
forhandlere bestille varer og få adgang til nyttig information og løsningsforslag.
Webshop til slutbrugere
På vores webshop www.order2day.com kan slutbrugere bestille
hørehjælpemidler via egenbetaling.
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921-42-101-00 08.19

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.:
3917 7101
E-mail:
mail@phonicear.dk
Web:
www.phonicear.dk
Professionel webshop:
www.order2day.dk
Slutbruger webshop:
www.order2day.com

