AmpliPower 40
Telefon med hörslinga och förstärkning
upp till 40dB
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Inbyggd hörslinga
Volymkontroll 0-40 dB
Tonkontroll
Tydlig optisk indikering (blixtlampa)
Tydliga sifferknappar
3 snabbnummer
9 kortnummer, noteringsskiva
3 valbara ringsignaler i vardera
3 volymnivåer
Högtalare med justerbar volym
Uttag för headset och vibrator
Återuppringning
Sekretessknapp
Meddelande väntar-funktion
Tonvalstelefon
Greppvänlig, lätt lur
Kan även monteras på vägg
Batteri-backup (vid strömavbrott),
4 st AAA alkaline-batterier (ingår ej)
Nätdrift

Greppvänlig lur, högtalare och blixtlampa!
AmpliPower 40 är en telefon som är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare
och personer med nedsatt hörsel. Telefonen har justerbara volym- och
tonkontroller för personlig inställning.
För att bättre höra när det ringer, har telefonen 3 valbara ringsignaler som
vardera kan ställas in i 3 volymnivåer. Den inbyggda vita blixtlampan visar tydligt
med ett kraftigt blixtsken när det ringer. Dessutom finns möjlighet att ansluta
headset och vibrator.
AmpliPower 40 har stark hörslinga och är en modern telefon med många
inbyggda funktioner för att underlätta i vardagen, som återuppringning,
högtalare med justerbar volym och möjlighet att visa att meddelande väntar
(anslutning till växel krävs).
Telefonen har separata snabb- och kortnummerknappar samt
återuppringningsfunktion för att underlätta att ringa. På den utdragbara
noteringsskivan kan man skriva in namn till de telefonnummer som är
inprogrammerade på de 9 kortnummerknapparna.
Med den praktiska sekretessknappen kan man tillfälligt koppla bort ljudet för att
prata med någon bredvid sig.
De stora knapparna med bra kontrast gör att telefonen även lämpar sig för
personer med nedsatt syn.
OBS! AmpliPower 40 fungerar endast med analog telefoni. Kontakta er
teleoperatör för eventuell åtgärd.
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AmpliPower 40
Produktöversikt
Art nr

Beskrivning

273040 AmpliPower 40, Telefon med hörslinga och blixtlampa
Storlek: 200x220x50 mm (BxDxH)
Vikt:

830 g exkl. nätadapter

Tillbehör
Art nr

Beskrivning

273062 CLA2 Vibrator
175106 Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V, 4 st

Övrig information
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Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är
viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion. Denna
telefon är utformad för analog telefoni och fungerar därmed inte med IP-telefoni. För eventuell åtgärd, kontakta er teleoperatör.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan
laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via
support@edin.se.
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