Relation 2

Forstærkertelefon med teleslynge og lyssignal

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Relation 2 er ellers designet som en almindelig fastnettelefon og kan benyttes af hele familien, da alle vil få glæde
af den gode lydkvalitet.

tlf.: 3917 7101
fax: 3927 7900

mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk
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Relation 2 er primært designet til mennesker med nedsat
hørelse, da den har teleslynge i håndsættet og ekstra kraftig
forstærkning med en høj lydkvalitet. Ligeledes har telefonen
et lyssignal indbygget i håndsættet, der automatisk blinker,
når telefonen ringer.

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

Rev. A

Beskrivelse
Relation 2 er en kraftig forstærkertelefon med indbygget
teleslynge, ekstra høj lydkvalitet og en naturlig lydgengivelse
uden forvrængning. Brugervenlighed, lydkvalitet og design
har været i fokus under udviklingen af telefonen.
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Funktioner

Specifikationer

Boost-knap
Boost-knap for ekstra forstærkning af volumen.
Høreapparat kompatibel
Relation 2 har indbygget teleslynge i håndsættet.
Vis-nummer
Giver mulighed for at se, hvem der ringer, før opkaldet besvares.
Vis-nummer virker kun, hvis telefonlinjen er udstyret med en visnummer-funktion. Kontakt evt. teleudbyderen.

Forstærkning
Volumen i håndsættet:
Boost-funktion:

Justerbar
Ja

Lydudgang
3,5 mm stereostik:

Til hovedtelefoner

Ind- og udgang
til hovedtelefon
2,5 mm stik:

Til hovedtelefoner med mikrofon

Mistede opkald
Nye ubesvarede opkald vil fremgå af telefonens display.
Telefonen gemmer de sidste 20 opkald.

AUX-udgang
3,5 mm stik:

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

Telefonbog/hukommelse
Hurtigvalgstaster:
Telefonbog:
Udgående opkald:
Indgående opkald:
Ubesvarede opkald:

12 sprog
Telefonens displaymenu kan indstilles til følgende sprog:
dansk, engelsk, tysk, fransk, hollandsk, norsk, svensk, finsk,
ungarsk, polsk, italiensk og spansk.

Ringemelodier
Ringelydstyrke:

Til f.eks. ekstern pudevibrator fra
Phonic Ear
4 programmerbare hurtigvalgstaster
Op til 50 selvvalgte numre og navne
Gemmer de 10 sidste numre
Gemmer de 20 sidste numre
Gemmer de 20 sidste numre

Ringemelodier:

4 forskellige lydniveauer
(niveau 4 = ekstra høj ringetone)
16 forskellige ringemelodier

Nulstilling
Telefonen kan genindstilles til fabriksindstillinger.

Tonekontrol

3 forskellige niveauer

Teleslynge

Indbygget i håndsættet

Batteribackup i tilfælde af strømsvigt
Sættes batterierne i telefonen, vil den stadig virke i tilfælde af
et strømsvigt samt gemme alle indkodede data (telefonbog,
tonekontrol mv.). Telefonen bruger 4 stk. AA batterier og indikerer,
når de er ved at løbe tør for strøm.

Display

Alfanumerisk LCD-display med
letlæselige tal, bogstaver og symboler

Batterier

1,5 V AA batteri (4 stk. er nødvendige)

Dimensioner (BxDxH)

178 x 210 x 96 mm

Vægt

900 g

Pinkode
Indstillinger og indkodede data f.eks. telefonbog, tonekontrol og
ringetone kan beskyttes med en pinkode.

Tilbehør til Relation 2 telefonen

1 stk. Alkaline
1,5 V AA batteri
370-40-071-03
(4 stk. batterier er
nødvendige)

Ekstern
pudevibrator
890-15-003-00

Håndsæt
890-88-058-00

Ledning til
håndsæt
890-88-063-00

Strømforsyning
890-88-059-00

