PowerTel 700
Trådlös telefon med förstärkning och inbyggd hörslinga

•

PowerTel 700 är en DECT-telefon (digital trådlös telefon) med förstärkning och
har inbyggd hörslinga som fungerar för dig med en hörapparat som ej störs av
digitala telefoner.
Både lur, den inbyggda högtalaren och slingan har inställningsbar förstärkning
(upp till 40 dB) och tonkontroll. Telefonen har tydliga knappar och för att du
bättre skall uppmärksammas på när det ringer. Du kan välja mellan 9 olika
ringsignaler samt 5 nivåer på volymen eller använda den inbyggda blixtlampan.
Även basenheten har en ringsignal som kan ställas in i 9 olika lägen eller stängas
av helt. Namn och telefonnummer kan lagras i telefonens telefonbok.
Du kan lagra 2 olika användarprofiler, varje med olika inställningar för volym,
boost och tonjustering.

Produktöversikt
Handenhet
Storlek: 54 x 30 x 180 mm (BxDxH)
Vikt:
173 g inkl batterier
Basstation
Storlek: 116 x 111 x 58 mm (BxDxH)
Vikt:
222 g exkl nätadapter
Art nr
273570

Beskrivning
PowerTel 700 Trådlös telefon med hörslinga
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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.
Produktbladet är baserat på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.
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Inbyggd hörslinga
2 användarprofiler
Inbyggd klocka och alarm med snooze-funktion
Volymkontroll upp till 40 dB
Varningsindikering för hög volym
Tonkontroll
Räckvidd ca 50 m inomhus och 300 m utomhus
Taltid ca 10 timmar
Standby ca 4 dagar
9 justerbara ringsignaler på handenheten
9 ringsignaler på basenheten med justerbar
volym (5 nivåer, samt avstängningsbar)
Högtalare med extra hög volym
Optisk indikering
Uttag (2,5mm) för headset/halsslinga/slingkrok
3 snabbvalsnummer
Telefonbok (200 namn)
Återuppringning (sista 10 numren)
Nummerpresentatör (kräver abonnemang hos
teleoperatör)
Knapplås

161207
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40 dB förstärkning och två användarprofiler

powertel-700-br-se

Egenskaper

