Sound Oasis

S-680-02
Väckarklocka med tinnituslindring, 24 ljud

Egenskaper
•
•
•

•

•
•

Detta väckarur har framtagits av den världsledande ljudterapiutvecklaren Sound Oasis
speciellt för personer som har tinnitus och är den senaste generationens ljudhjälpmedel för
en terapeutisk ljudupplevelse.
Med 24 valbara ljud kan du få hjälp att lätta på obehag av tinnitus, blockera irriterande ljud
och skapa en lugnande atmosfär så att du somnar lättare och får ökad sömnkvalitet. Det är
påvisat att ljudterapi även kan förbättra koncentrationen och göra att du känner dig piggare
och mår bättre under hela dagen.
Väckarklockan levereras med ett minneskort på 8 GB och har totalt 24 naturljud, terapiljud
och olika varianter av vitt brus. Med 4 lägen för uppspelning kan du variera och prova dig
fram för vilka ljud och avslut vid uppspelning som passar dig bäst. Det går också att ladda
hem fler ljud från soundoasis.com.
Klockan har 12-timmarsvisning och uttag för hörlurar alternativt högtalarkudde (tillbehör).
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12 timmarsvisning (AM, PM)
24 lugnande ljud med hög ljudkvalitet
Bakgrundsbelyst väckarklocka
(variabel ljusstyrka) - vakna av ljud
eller summer
4 lägen timer: kontinuerlig
uppspelning eller mjuk automatisk
avstängning efter 30, 60 alt 90 min
Hörlursuttag
Drivs med nätadapter (ingår) alt 4 st
AA batterier (ingår ej)
Storlek 12,5 x 14 x 9 cm (br x h x dj)
Vikt 525 g (med batterier)

White Noise, terapi- och naturljud - hjälper dig att sova
och koppla av vid tinnitus

Hearing excellence since 1965

S-680-02
Strömförsörjning
Anslutning
Mått
Vikt
Art nr
Ljud:

Tillbehör

110114
Ocean Surf
Ocean Surf med vitt brus
Åskstorm
Mjukt regn
Regn med vitt brus
Porlande bäck
Porlande bäck med vitt brus
Naturligt vitt brus
Rosa brus
Grått brus
Ocean Surf med delta-vågor
Hav och syrsor
Skog
Hawaiian Waves
Vitt brus
Vitt brus 4kHz
Vitt brus 8kHz
Vitt brus, fullspektrum
Terapiljud 1, 2, 3 och 4, 1kHz-10kHz
Terapiljud 2kHz-8kHz
Terapiljud 2,5kHz-5kHz
Terapiljud 0,9kHz-3,2kHz
Beskrivning
SP-151 Högtalarkudde, 3,5mm
Reservdelskudde till SP-151 (endast kudde)
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Art nr
110151
110155

Strömadapter (ingår) eller 4 AA batterier (ingår ej)
Externt nätaggregat ingår
3,5mm hörlur-/högtalarutgång
Mikro-USB ingång (USB-B) för nätadapter
Mikro-SD minneskort, 8GB (ingår)
(B) 125 x (H) 140 x (D) 90 mm
525g (med batterier)

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