BST-100
Bluetooth-högtalare med ljudterapi
Egenskaper
BST-100 är en kompakt trådlös högtalare med exceptionellt basljud, som
fungerar både som Bluetooth-högtalare till din telefon, MP3-spelare eller
dator, och som tinnitushjälpmedel genom de inprogrammerade naturljuden.
Den hjälper dig att skapa en bra ljudmiljö när du ska sova, koppla av eller
blockera din tinnitus. Varje ljudspår är 8 timmar långt, så du kan njuta av
terapiljuden hela natten. Du kan också byta ut minneskortet när du vill
förändra ljudgalleriet.
BST-100 har en inbyggd mikrofon och kan användas som telefonhögtalare
när du vill förstärka ljudet vid telefonsamtal. Du kan både svara och avsluta
direkt via högtalaren.
Perfekt både i hemmet och på resan, med upp till åtta timmars batteritid.
Den har även en 3,5 mm hörslursutgång när du inte vill störa andra. Laddas
via USB-kabel.

Havsvågor
Åska och regn
Regn
Vitt brus
Forsande vatten från Klippiga bergen
Havsvågor från Maui
Syrsor i sommarnatten
Vitt brus med låga toner
Skogsljud med fågelkvitter
Hjärtslag
Studier visar att vi sover bättre och slappnar av lättare när vi kan stänga ute
störande ljud och lyssna på naturljud. Ljudhjälpmedel används för att hjälpa
människor att somna lättare, uppleva en högre sömnkvalitet och bidra till en
ljudlättnad vid tinnitus.
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Terapiljud:

bst-100-br-se 150319

• För lättare insomning och blockering
av tinnitus-ljud
• Micro-SD-kort med 10 terapiljud
• Uppspelning upp till 8 h
• Exceptionellt basljud trots den
kompakta designen
• Perfekt både hemma och på resan
• Streamar musik från telefon, MP3spelare eller dator via Bluetooth
• Bluetooth 10 m räckvidd
• Kan användas som telefonhögtalare
• USB-kompatibel
• 3,5 mm hörlursutgång
• 3,5 mm audioingång
• Möjlighet att byta micro-SD-kort
för utökat ljudbibliotek
• Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. 5-8 h användning
• 2-3 h laddningstid
• Diameter: 62 mm
• Höjd: 59 mm
• Vikt: 361 g
• Material: aluminium och plast
• Art nr: 110105

