
BigTel 48 Plus
Fast telefon med hörslinga och akustisk  
förstärkning upp till +40 dB (+90 dB signal)

Egenskaper 

• Inbyggd hörslinga

• Volymkontroll 0-40 dB

• Nummerpresentation

• Optisk indikering

• Bakgrundsbelyst display

• 2 snabbnummer M1, M2

• Justerbar ringsignal upp till +90 dB

• Telefonbok (32 namn)

• Stora, tydliga knappar

• Digital klocka och datum i display

• Kan monteras på vägg

• Equalizer med tre olika lägen

Hearing excellence since 1965

BigTel 48 Plus är en fast telefon med hög ljudkvalitet och kraftig förstärkning 
och tydliga knappar samt möjlighet att lagra nummer i telefonboken med 32 
platser, två snabbuppringningsnummer och 10 nummer med två-trycks-åtkomst. 

Med justerbar samtalsförstärkning på +40 dB (100 gånger) och ringsignals-
förstärkning upp till +90 dB, samt inbyggd hörslinga för hörapparater med 
T-spole, passar denna telefon bra till personer med kraftig hörselnedsättning. 
Ringsignalen är justerbar medelst skjutreglage på telefonens sida och samtal-
svolymen justeras med reglaget som sitter under luren. 

Telefonen har en stor display som är lätt att tyda och på telefonens bas finns en 
stor optisk indikator som blinkar rött vid inkommande samtal. Ljudkaraktären i 
luren går att justera mellen tre lägen på sidan av telefonen (equalizer) bas/mid/
diskant.

BigTel 48 Plus kan enkelt väggmonteras vid behov med medföljande 
monteringsplatta (OBS! Skruvar ingår ej).

Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med 
en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är 
ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare kän-
ner till denna funktion för att undvika ljudchock. 

Lätthanterlig telefon med stora, tydliga knappar



BigTel 48 Plus

Bo Edin AB
Leverans

Tel

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan 
laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via 
support@edin.se.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18 E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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Tekniska data

Volymkontroll:  +40 dB samtalsförstärkning

  +90 dB signalförstärkning

Storlek:  (BxDxH) 175 x 200 x 80 mm

Vikt:   694 g

Art nr Beskrivning
273548 BigTel 48 Plus, telefon med hörslinga, +40 dB

 


