
Hearing excellence since 1965

AmpliDect 595
Trådlös telefon med foto- och 
sifferknappar +50 dB

Egenskaper 

•  Trådlös telefon med foto- och 
sifferknappar +50 dB

•  Volymkontroll 0-50 dB

•  Tonkontroll (3 lägen)

•   Inbyggd högtalare med reglerbar 
volym i hand- och basenhet

•  10 bildnummer på basenhet

•  9 kortnummer på handenhet

•  SOS-knapp (upp till 4 nödnummer 
och intalat nödmeddelande)

•  Telefonsvarare med 30 minuters 
inspelningstid

•  Extra höga ringsignaler, 5 olika 
alternativ

•  Uppspelning  av namn för 
fotoknappar - du kan spela 
in ett meddelande på varje 
fotoknapp

•  Optisk ringindikator

•  Avslutar samtal automatisk 
när handenheten placeras i 
basenheten

•  Återuppringningsfunktion för de 
senaste 10 utgående samtalen på 
handenheten

Multifunktionstelefon med inbyggd slinga
AmpliDect 595 är idealisk för alla med hörselnedsättning, ledvärk i fingrar eller 
synfel.

Telefonen har stora bakgrundsbelysta sifferknappar och justerbar mottagnings-
volym på upp till +50 dB. Det finns tio snabbval med möjlighet att lägga 
till bilder för att du snabbt ska kunna kontakta dina nära och kära och en 
telefonbok med upp till 50 andra namn och nummer. Om din abonnemangstjänst 
erbjuder nummerpresentation, kan du vid inkommande samtal se uppringarens 
telefonnummer i skärmen.

Telefonen har även en SOS-funktionsknapp där du kan spara upp till fyra 
kontakter som i turordning rings upp automatiskt.

Du kan blockera upp till 20 oönskade nummer och använda nummerpresentation 
för att bestämma om du ska svara.

Den trådlösa handenheten har en T-spole, vilket betyder att den är kompatibel 
med de flesta hörapparater med aktiverat T-läge.

VARNING! Mycket hög volymförstärkning i telefonluren vid max-

inställningar. Risk för ljudchock!
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Tekniska data

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Besöksadress

Tel
Fax

 Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818
08-7671820

E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  hörbutiken.se

Amplidect 595

Telefontyp DECT

Nätadapter till basenhet ingår

Batteri till handenhet 3xAAA NiMh 1,2V 600mA (uppladdningsbara) ingår

Volymkontroll  upp till 50 dB (förstärkningsläge)

Skärm vit bakgrundsbelysning på handenhetens LCD-skärm

Val av språk  svenska, danska, engelska, franska, tyska, italienska, norska

Standbytid 2 dagar

Samtalstid 10 timmar

Räckvidd utomhus: upp till 300m

 inomhus: upp till 50m

Digital klocka  12/24 timmarsvisning

Storlek basenhet: 136x91x105mm

 handenhet: 185x55x25mm

Art. nr 273120


