S-850
Reseväckarur med ljudterapi,19 ljud
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Denna väckarklocka med ljudterapi är idealisk för användning på resan eller i
hemmet. Ljudterapi kan minska ljudobehag vid jet-lag och göra det lättare att
somna och sova gott. S-850 är idealisk för att blockera ut irriterande hotelljud,
skapa en lugnande sovmiljö och ge en ljudlättnad vid tinnitus.
Reseväckarklockan har 18 lugnande ljud och 4 olika typer av ljudlarm att vakna
till; ljud, jetlag-ljud, röstmeddelande och surrljud.
Med timerns 4 lägen för uppspelning kan du variera och prova dig fram till vilken
uppspelning som passar dig bäst. En minnesknapp upprepar din senast spelade
sekvens och klockan har också belysning och kalender.
Den smidiga storleken gör att den är lätt att ta med sig i portföljen, i
handbagaget eller i jackfickan.
Klockan drivs med nätadapter eller med 4 st AA batterier och har uttag för
hörlurar alternativt högtalarkudde (tillbehör).
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24 timmarsvisning
19 ljud: havsvågor, nordliga skogar,
åskstorm, White Noise, vårregn, vind m fl
4 lägen timer: kontinuerlig uppspelning
eller mjuk automatisk avstängning efter
30, 60 alt 90 min
belysning och kalender
Minnesknapp repeterar senaste ljudval
Fodral i konstläder, svart
Hörlursuttag
Drivs med nätadapter (ingår) eller 4 st
AA batterier (ingår ej)
Storlek 13,5 x 7,5 x 3,3 cm (br x h x dj)
Vikt 187 g

White Noise och naturljud - hjälper dig med tinnitus
att somna och sova såväl hemma som på resan

