
S-5000
Klockradio med ljudterapi, 145 ljud  

Egenskaper 

• 145 valbara ljud, mixa efter behov och 
smak

• 4 lägen timer: kontinuerlig uppspelning 
eller mjuk automatisk avstängning efter 
30, 60 alt 90 min, inkl timer för tupplur 
(powernap)

• 3 ljudlarm

• Inspelningsfunktion för eget 
röstmeddelande och ljud

• AM / FM radio och digitalt stereoljud

• 3 högtalare för hög ljudkvalitet

• Bas- och diskantkontroll

• 12- eller 24-timmarsvisning

• Bakgrundsbelysning och inställbar 
ljusstyrka

• Minnesknapp repeterar senaste ljudval

• Digital kalender

• Uttag för hörlurar eller högtalarkudde 
(tillbehör)

• Ljudingång

• Drivs med nätadapter (ingår) alt 4 st AA 
batterier (ingår ej)

• Storlek 21 x 16,5 x 14 cm (br x h x dj)

• Vikt 1,2 kg

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från  
Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

Art nr Beskrivning

110111 S-5000, Klockradio med ljudterapi, 145 ljud

Denna klockradio har ett ljudterapisystem med unikt valbara möjligheter! 

Klockan har utvecklats speciellt för att ge en terapeutisk ljudupplevelse för 
personer som har tinnitus. Det är påvisat att ljudterapi även kan förbättra 
koncentrationen och göra att du känner dig piggare och mår bättre under hela 
dagen. 

Klockans 3 högtalare är speciellt utvecklade för ljudterapi och har hög 
ljudkvalitet. Med klockans 24 digitala stereoljud har du möjlighet att mixa 
ljud helt efter ditt personliga behov och smak med klockans patenterade 
ljudmixteknik, s k Sleep Enhancement ® Technology. Det resulterar i 145 valbara 
ljud. Klockan har också en speciellt utvecklad terapiljudfunktion, s k Bio-Sync 
och du kan också spela in ett eget röstmeddelande eller ljud. 

Du kan också använda klockans högtalare för att lyssna på ljud/musik från 
mobiltelefon, läsplatta, MP3, CD m fl (sladd ingår ej).

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.

Radio med inbyggd ljudterapi för tinnitus  
- hjälper dig att sova bättre


