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Høretekniske hjælpemidler 2021/22

Vi har høretekniske løsninger til alle!
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• Høretekniske hjælpemidler til borgere i eget hjem og på arbejdspladsen

• Teleslyngesystemer – Tilgængelighed for hørehandicappede i offentlige rum

• Lydanlæg med specialløsninger i elektroakustik

• Specialiserede AV- og streamingløsninger

Scantone har siden 1987 været en kvalitets-
leverandør med specialviden indenfor 
høretekniske hjælpemidler, lyd- og teleslynge-
systemer, samt AV-anlæg. 
Vores egne specialiserede teknikere dækker 
opgaver over hele landet på de større 
professionelle anlæg og på Sjælland for 
høretekniske hjælpemidler og jobløsninger. 
Udover vores katalogprodukter, leverer og 
installerer vi alle mærker af høretekniske 
hjælpemidler.

Scantone er kommet godt igennem Corona 
pandemien, uden nogen smittede eller 
nedlukninger. Det kan vi takke vores 
fantastiske medarbejdere for, som har taget 
udfordringerne med værnemidler, afstandskrav 
og nye arbejdsopgaver med et smil. Kunderne 
har været glade for vores håndtering, så alle 
der har haft behov for hjælp har fået det.  

Nye spændende opgaver som 
streamingløsninger, udendørshøjttalere og 
samtaleløsninger til besøgende på plejecentre, 
har fyldt en del i kalenderen og holdt 
optimismen oppe, til trods for pandemiens 
alvor.

Hele vores Bellman & Symfon Visit system
af høretekniske hjælpemidler kan kombineres 
så de afhjælper dagligdagens udfordringer 
på en sikker men også diskret måde, der 
falder naturligt ind i hjemmet. Hvad enten, 
telefonen ringer, det ringer på døren, babyen 
græder eller en brandalarm går i gang, kan Visit 
868 systemet advisere brugeren med lys, lyd 
eller vibration via stationære eller transportable 
modtagerenheder.

I 2021 kommer Bellman & Symfon med 
videreudvikling af deres Bluetooth løsning, 
så du via en IPhone, IPad, Smartphone eller 
Tablet, kan følge med i alle Bellman Visit 
868 sendere, navngive enhederne og se 
historik på alarmeringer. 

Besøg os på www.scantone.dk, hvor I kan 
bestille produkter fra kataloget, hente 
brugervejledninger m.m. Vi sender dagligt et 
stort antal pakker med GLS, der leveres direkte 
til døren indenfor 2 hverdage.

Rådgivning, projektering og installation af:

Velkommen til Scantones produktkatalog 
2021/22
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Høretekniske hjælpemidler

Vi leverer og installerer høretekniske
hjælpemidler i private hjem og på 
arbejdspladser. Vi har et team af højt
teknisk kompetente medarbejdere, der
forstår at løse alle udfordringer.

Teleslyngesystemer

Vores professionelle teleslyngeanlæg, 
sikrer fuld lyddækning i hele lokalet/
salen. Med vores teleslyngesystemer, 
opnås en ensartet dækning uden 
overhøring til omkringliggende lokaler.

Højttaleranlæg-Elektroakustik

Vi har mange års ekspertise i at levere 
høj taleforstålighed og naturtro lyd-
gengivelse, til kirkernes ofte svære
akustiske forhold.
Vi tager hensyn til præstens forskellige 
placeringer når der projekteres
retningsbestemte højtalersystemer.

 

Projektoranlæg & Storskærme

Vi leverer og installerer projektoranlæg, 
storskærme og interaktive anlæg til 
undervisnings- og konference lokaler.
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MAXI høreforstærker kan bruges af alle, 
både med- og uden høreapparater 

MAXI’mal god lyd!

Med få klik, kan du få  
den perfekte lyd, så du  
kan deltage i samtalen  
uden at gå glip noget. 

Maxi fås i 3 varianter:
BE 2020 med mikrofon og teleslynge 
BE 2021 med mikrofon og Bluetooth til mobiltelefoner  
BE 8054 med mikrofon, Bluetooth til mobiltelefoner 
og TV-sender (se katalog side 22-23)

Maxi bliver flittigt 
brugt til 

kommunikation med 
patienter i lægehuse 

og på hospitaler

Enkelte funktioner

Tænd/sluk

Mikrofon
 
Indbygget teleslynge

Volumen

Tonekontrol

Isæt 2 stk. AA batterier

Tilslut hovedtlf. / halsteleslynge 

M
T

+/-
  /
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Trådløse alarmsystemer - Sendere 

Dørsender i Visit system, BE 1411
Dørsenderen registrerer når det ringer på døren 
eller porttelefonen. Genkender 200 ringelyde. 
Optagefunktion til specifikke ringetoner.   
Tilslutningsmuligheder: Entrévagt, bevægelses-
sensorer, eksterne relæer, ringetryk, magnetklokke,  
tyverialarm, brandvagt m.m.  

Batterier: 2 stk. AA 1,5 V medfølger. 
Ekstra tilbehør: Mikrofon.

Varenr. 9134 BE1411

HMI Nr. 79925

Pris ekskl. moms: Kr. 792,00

Pris inkl. moms: Kr. 990,00

Varenr. 9134 BE1433

HMI Nr. 130048

Pris ekskl. moms: Kr. 1296,00

Pris inkl. moms: Kr. 1620,00

Bluetooth Mobilsender i Visit system, BE 1433
Bluetooth sender til APP-styring med IOS 11/ og Android 6 eller nyere. 
Nu kan du parre alle dine Bellman sendere op til BE 1433 via Bluetooth 
og se alle enheder i din APP på din mobiltelefon, IPad, Tablet eller 
Appel-watch. Du kan selv navngive dine enheder i APP’en. Bliv alarmeret 
om gæster ved døren, telefonen ringer m.m. APP’en giver dig et komplet 
overblik over dine alarmsendere og deres historik.
 
APP-funktionen er et godt supplement til dine øvrige Bellman modtagere.
Leveres med 2 stk. AA batterier og strømforsyning 

Trykknapsender BE 1420

Dørsender BE 1411

Telefonsender 

Babyalarm BE 1491

Brandvagt BE 1481

NYHED!
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Trykknapsender i Visit system, BE 1420
Kan monteres i stedet for et almindeligt dørtryk og 
giver direkte signal til den valgte modtager, når det 
ringer på  døren. Senderen er vandafvisende, så den 
kan modstå al slags vejr. Senderen kan også anvendes 
som 1 til 1 sender. Der medfølger Halsstrop.  

Batteri: 1 stk. L28 6 V medfølger. 

Varenr. 9134 BE1420

HMI Nr. 45147

Pris ekskl. moms: Kr. 636,00

Pris inkl. moms: Kr. 795,00

BrandVagt i Visit system, BE 1551
Røgalarm. Aktiveres af røg og varme. Kan alarmere 
en eller flere Visit-modtager samtidigt, samt udsender 
høj lyd. 

Batteri: 1 stk. 9 V medfølger. 
For batteriskift, alarmeres med særlig bibtone. 

Varenr. 9134 BE1551

HMI Nr. 78090

Pris ekskl. moms: Kr. 1.036,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.295,00

BrandVagt i Visit system, BE 1481
Brandvagten aktiveres af røg og varme. Kan alarmere 
en eller flere Visit-modtagere samtidigt og udsender 
også en høj lyd, lige så længe der er røg og varme. 
Følsomheden kan nedsættes midlertidigt, hvis der 
forekommer røg ved madlavning. Skifter automatisk 
tilbage efter 10 minutter. 

Batteri: 1 stk. 9 V medfølger. 
For batteriskift, alarmeres med særlig bibtone.

Varenr. 9134 BE1481

HMI Nr. 45148

Pris ekskl. moms: Kr. 1.348,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.685,00

Babyalarm/ Personkald, BE 1491
Alarmsender med indbygget mikrofon, der reagerer 
på lyde. Er meget velegnet som babyalarm eller til 
behovskrævende (med eller uden sprog) der skal 
kalde på en hjælper. Indstilling af følsomhed for lyd 
og reaktionstid fra kald til modtagere.

Batterier: 2 stk. AA 1,5 V medfølger. 

Varenr. 9134 BE1491

HMI Nr. 84635

Pris ekskl. moms: Kr. 1.276,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.595,00
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Trådløse alarmsystemer - modtagere

Bærbar Modtager (tonekald) Audio BE 1452
Som BE 1450. Endvidere kan BE 1452 sende tonekald 
ud til en teleslyngeforstærker, så brugeren kan høre, 
når det ringer på døren, telefonen ringer, babyen  
græder osv. samtidig med, at der høres TV eller 
radio via teleslynge. 
Tilslutningsmuligheder: Alle Visitsendere, separat  
ledning til teleslyngeforstærker, Maxi høreforstærker  
og lignende produkter. Ekstern strømforsyning. 

Batterier: 4 stk. LR14 C 1,5 V medfølger.

Fyrtårn, BE 1441
Fyrtårn med meget kraftig blitz, der indikerer alarm  
fra dørklokke, telefon, BabyVagt eller brandalarm.  
Farvede lysdioder indikerer alarmtypen. 
Toppen er drejelig for maksimal refleksion. 
Tilslutningsmuligheder: Alle Visitsendere, 
pudevibrator. 
Ekstratilbehør: Vægbeslag. 

Kun til strømforsyning (medfølger).

Bærbart fyrtårn, BE 1442
Fyrtårn med meget kraftig blitz, der indikerer alarm  
fra dørklokke, telefon, BabyVagt eller brandalarm.  
Farvede lysdioder indikerer alarmtypen. 
Toppen er drejelig for maksimal refleksion. 
Tilslutningsmuligheder: Alle Visitsendere, 
pudevibrator. 
Ekstratilbehør: Vægbeslag. 

Strømforsyning medfølger. 
Genopladelige batterier er indbygget. 

Bærbar Modtager, BE 1450
Alarmerer brugeren ved hjælp af farvede lysdioder, 
lydsignaler og blink. Kan tages med rundt i hjemmet, 
ude og inde. Har styrkeregulering fra 0 dB til 90 dB 
(meget højt). 
Tilslutningsmuligheder: Alle Visitsendere, 
pudevibrator BE 1270 eller ekstern strømforsyning.

Batterier: 4 stk. LR14 C 1,5 V medfølger.

Varenr. 9134 BE1450

HMI Nr. 45144

Pris ekskl. moms: Kr. 1.088,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.360,00

Varenr. 9134 BE1452

HMI Nr. 45885

Pris ekskl. moms: Kr. 1.296,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.620,00

Varenr. 9134 BE1441

HMI Nr. 78092

Pris ekskl. moms: Kr. 1.076,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.345,00

Varenr. 9134 BE1442

HMI Nr. 78093

Pris ekskl. moms: Kr. 1.328,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.660,00
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Vækkeur med pudevibrator, BE 1580
Alarmer fra dørklokke, telefon, babyvagt og 
brandalarm, udløser alarmsignal. 
Store digitaltal med hvid baggrundsbelysning,  
(kan justeres). Vækker med flertonesignal, blitz 
samt via den medfølgende pudevibrator.  
Slumre funktion. 
Tilslutningsmuligheder: Alle Visitsendere, 
pudevibrator, fastnettelefon. 

Leveres med: Strømforsyning, 4 stk. AAA genopladelige batterier og pudevibrator.

Varenr. 9134 BE1580

HMI Nr. 64695

Pris ekskl. moms: Kr. 1.396,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.745,00

Ladestander, BE 1260 
(til lommevibrator BE 1470)
Opladeren er specielt udviklet til Visit lommevibrator.
Fungerer også med vibrationer ved arlamering fra  
sender under opladning

Tilslutningsmuligheder: Pudevibrator BE 1270
Leveres med: 1 stk. AAA Genopladeligt batteri.

Varenr. 9134 BE1260

HMI Nr. 28091

Pris ekskl. moms: Kr. 640,00

Pris inkl. moms: Kr. 800,00

Håndledsvibrator m. ladestander, BE 8102
Brugeren alarmeres med vibrationer. Farvede 
lysdioder indikerer alarm-typen. Leveres med 
ladestander og to forskellige remme. 
Tilbehør: Pudevibrator BE 1270 tilsluttes ladestander 
for alarmering om natten.  
Tilslutningsmulighed: Alle Visitsendere og pudevibrator.

Leveres med: Ladeapparat og 1 stk. V40H genopladeligt batteri. 

Varenr. 9134 BE8102

HMI Nr. 49307

Pris ekskl. moms: Kr. 1.996,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.495,00

Lommevibrator, BE 1470
Alarmerer med kraftige vibrationer. Fire farvede 
lysdioder angiver, om det er fra dør, telefon, baby- 
eller BrandVagt. Alarmeringer fra alle sendere 
(se side 6-7)  
Bruges lommevibratoren i forbindelse med en 
1-1-sender (BE 1420), kan alarmeringsoversigt 
udskiftes med en blank side, så navne eller afdelinger 
kan fremgå. Pudevibrator BE 1270 kan tilsluttes 
ladestander for alarmering om natten. 
Tilslutningsmulighed: Alle Visitsendere.  

Leveres med: 1 stk. LR03 AAA 1,5V batteri. 

Varenr. 9134 BE1470

HMI Nr. 45151

Pris ekskl. moms: Kr. 1.896,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.370,00
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Bellman & Symfon tilbehør

Repeater, BE 1510
Repeater øger systemets rækkevidde. Har betydning 
i større områder eller i lokaler adskilt af tykke vægge, 
hvor brug af radiosendere begrænses. F.eks. en lager-
hal, med stor afstand mellem sender og modtager. 

Strømforsyning medfølger. 
Det anbefales at isætte 1 stk. 9 V batteri til backup.

Pudevibrator, BE 1270
Placeres under hovedpuden og alarmerer med 
vibrationer. Kan bruges sammen med: BE- 1350, 
1580, 1450, 1260, 1441 og 1442

Magnetkontakt, BE 9023
Tilsluttes dørsender BE 1411 
Alarmerer når døren åbnes.

Varenr. 9134 BE1510

HMI Nr. 45928

Pris ekskl. moms: Kr. 1.296,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.620,00

Varenr. 9134 BE1270

HMI Nr. 28099

Pris ekskl. moms: Kr. 320,00

Pris inkl. moms: Kr. 400,00

Varenr. 9134 BE9023

Pris ekskl. moms: Kr. 128,00

Pris inkl. moms: Kr. 160,00

Mikrofon, BE 9199 
Ekstern mikrofon til dørsender BE 1411.  
Længde: 2,5 meter.

Mikrofon, BE 9200 
Ekstern mikrofon til dørsender BE 1411. 
Længde: 0,75 meter.

Varenr. 9134 BE9199

Pris ekskl. moms: Kr. 168,00

Pris inkl. moms: Kr. 210,00

Netadapter, BE 9268
Passer til alle Bellman & Symfon produkter, hvor 
der skal anvendes ekstern strømforsyning.

Varenr. 9134 BE9268

Pris ekskl. moms: Kr. 168,00

Pris inkl. moms: Kr. 210,00

Varenr. 9134 BE9200 

Pris ekskl. moms: Kr. 168,00

Pris inkl. moms: Kr. 210,00

Bro, BE 1520
Broen gør det muligt at kombinere Visit 868 med det 
tidligere system, Visit 433, således at de forskellige 
enheder kan arbejde sammen trods de forskellige 
frekvenser. 
 
Strømforsyning medfølger.

Varenr. 9134 BE1520

HMI Nr. 45929

Pris ekskl. moms: Kr. 996,00

Pris inkl. moms: Kr. 1245,00
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Gør hverdagen lettere med en 
Bellman lommevibrator

Bellman lommevibrators mange anvendelsesmuligheder

Ud over alarmering fra dør, port tlf., fastnet tlf., mobil tlf., babyvagt og brandalarm,
løser Bellman lommevibrator også mange andre opgaver, der gør hverdagen lettere 
både i hjemmet og i forskellige jobfunktioner. Undgå at kalde/råbe efter hjælp. 
Et lydløst kald, uden at forstyrre andre skaber ro i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Her vises 12 gode grunde til at vælge en løsning med lommevibrator fra Bellman Visit 868:

Personkald for hjælp til behovskrævende og sengeliggende til pårørende i hjemmet. 
Personkald til svagtseende/ blinde og hørehæmmede/døve i hjemmet eller blandt kollegaer på jobbet. 
Personkald på personale efter toiletbesøg af børn i institutioner.
Information om kunder ”i butikken”, når han/hun f.eks. er på lager, spiser eller taler i telefon. 
Personkald til en kollega på arbejdspladsen, kan bruges både inden- og udenfor.
Personkald på personale ved ubemandet skranker o.l.

BE 8102 Håndledsvibrator kan også anvendes som modtager, med mindre vibrationsmønster.

BE 1411 til BE 1470

BE 1420 til BE 1470

BE 1420 til BE 1470

BE 1420 til BE 1470

BE 1470 til BE 1420

BE 1411 til BE 1470

BE 1420 til BE 1470

BE 1420 til BE 1470

BE 1432 til BE 1470

BE 1481 til BE 1470 BE 1491 til BE 1470
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VIBIO Bed shaker 
Pudevibrator til smartphone

Bliv vækket med den 
trådløse pudevibrator
Download ”VIBIO” App’en 
fra Bellman & Symfon

Nem at tage med når du skal sove andre steder.

• Elegant design og let at anvende

• Vækker dig med vibrationer, selv i den dybeste søvn

• Husker dine alarmer og vækker dig, selv når telefonen  
ikke er tilsluttet.

• Snooze-funktion, træk i stroppen og VIBIO vibrerer igen  
efter valgt interval i App’en

• Vibrerer ved opkald og meddelelser fra mobiltelefonen

• Bluetooth 4.1. App til IOS og Android

Varenr. 9134 BE1221

HMI Nr.  105566

Pris ekskl. moms: Kr. 636,00

Pris inkl. moms: Kr. 795,00

Opladning via USB stik direkte i VIBIO. Bluetooth 4,1. Indbygget genopladeligt batteri. 
Størrelse: 95 x 95 mm, 158 g.
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VækkeureVækkeure med pudevibrator

Vækkeur, BE 1350
Digitalt vækkeur med pudevibrator. Vækker med 
flertonesignal, blitz og pudevibration. Slumrefunktion. 
Ved strømsvigt kan uret vise tid og vibrerer med 
back up batterier. Tilkobling af sengebundsvibrator  
UniVib12 (bestilles særskilt).  

Leveres med: Strømforsyning og pudevibrator.

Visit vækkeur, BE 1580
Kan tilsluttes alle Bellman Visit 868 enheder.  
Digitalt vækkeur med pudevibrator. Lys i skærmkant 
ved alarmering. Vækker med flertonesignal, blitz og 
pudevibration. Ved strømsvigt kan uret vise tid og 
vibrerer med back up batterier. Slumrefunktion. 
Tilkobling af sengebundsvibrator UniVib12 (bestilles 
særskilt).

Leveres med: Strømforsyning, 4 x AAA genopladelige batterier og pudevibrator.

Varenr. 9134 BE1580

HMI Nr.  64695

Pris ekskl. moms: Kr. 1.396,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.745,00

Varenr. 9134 BE1350

HMI Nr.  64696

Pris ekskl. moms: Kr. 696,00

Pris inkl. moms: Kr. 870,00

Varenr. 9136 TCL250

HMI Nr.  72141

Pris ekskl. moms: Kr. 496,00

Pris inkl. moms: Kr. 620,00

Varenr. 9138 TT 3020

HMI Nr.  62441

Pris ekskl. moms: Kr. 556,00

Pris inkl. moms: Kr. 695,00

Hvid Varenr. 9137 TCL410

HMI Nr.  105565

Pris ekskl. moms: Kr. 696,00

Pris inkl. moms: Kr. 870,00

Vækkeur, TravelTim
Velegnet som rejsevækkeur, der vækker med lyd, 
lys og vibrationer. Uret har indbygget lommelygte 
og rumtemperatur måler, samt mulighed for 
natbelysning i display. Placeres under hovedpuden 
og fastgøres med den lille clips.   

Leveres med: Batteri, 2 AA, 1 x AAA.

Radiostyret vækkeur, TCL 410 
Funktionelt og enkelt betjent vækkeur med 
pudevibrator. Radiostyret tidsindstilling. Store tal  
og LED lys i overkant, slumrefunktion og lys i uret.   

Leveres med: 1 x AA batteri og pudevibrator.

Radiostyret vækkeur, TCL 250 
Velegnet som rejsevækkeur. Radiostyret ur med 
lommelygte. Vækker med lyd, lys og kraftige 
vibrationer. 

Leveres med: Praktisk rejseetui og  2x AA batterier. 



Vi anbefaler UniVib12 til:
• Personer der ikke kan høre vækkeuret ringe, når de sover

• Personer med hørenedsættelse, CI-implantat og døve, hvor en 
pudevibrator ikke er nok til at blive vækket.

• Personer som får medicin der sløver, og derfor ikke vågner ved 
ringetone eller pudevibrator.
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Sengebundsvibrator

Sengebundsvibrator, UniVib12
Et særdeles kraftigt vibratorsystem, der kobles til dit 
vækkeur. Et effektivt hjælpemiddel til dem der sover 
tungt. Den tilhørende styreboks, sikrer en korrekt 
strømtilførsel til de 2 motorer i vibratorpladen, så 
overbelastning kan undgås. 
 
Det anbefales at tilkøbe en skum-madras, hvor der 
skæres et hul (svarende til vibratorpladen). UniVib12 
og skummadras placeres mellem hovedmadras og 
topmadras, for at ligge komfortabelt.  

Størrelse: Plade 280 mm x 32 mm. Vægt 940 gram.  
Styreboks: 120 x 38 x 64 mm. Vægt 340 gram. 
Leveres med: Strømforsyning og styreboks.

Varenr. 1310 UV12

HMI Nr.  28106

Pris ekskl. moms: Kr. 4.796,00

Pris inkl. moms: Kr. 5.995,00



15

Høretekniske jobløsninger
Vi leverer og installerer høretekniske hjælpemidler til alle jobfunktioner, 

så lad ikke din hørelse begrænse din arbejdsdag.

Kommunikation mellem kollegaer, kunder, i telefon, i bil eller over computeren kan være en 
udfordring for høreapparatsbrugere. Heldigvis findes der høretekniske hjælpemidler, der kan 

løse de flestes daglige udfordringer, til glæde for både dig som bruger og dine omgivelser.

• Dit høretab

• Dine fysiske arbejdsforhold, evt. støjgener 

• Hvor mobil du skal være mht. dine høretekniske hjælpemidler 

• Hvilke kommunikationsudfordringer du har i hverdagen

Vi afprøver forskellige hjælpemidler og sammen finder vi frem til de rette løsninger for lige netop dig.

Kontakt Scantone og lad os høre hvad vi kan gøre for dig!

Vores teknikere  

kommer ud på din 

arbejdsplads og laver 

en behovsvurdering 

med udgangspunkt i 

følgende:



Mobiltelefoner 

Swissvoice Smartphone, G50 
4G Smartphone med integreret teleslynge, store 
skærm ikoner med let tilgængelige funktioner. 
Dansk skrift- og sprogmenu, 5” touchskærm, store 
ikoner, vælg mellem Android og enkel Swisswoice 
side. Store ikoner og mange hjælpefunktioner.
Kamera samt mange ekstra funktioner. Forstærker 
volumen op til + 35 dB og ringetone op til + 85 dB.
Vibrationer ved indkomne opkald, SMS og MMS.  
SOS funktion.
Oplades via ladebase eller USB-stik.
Størrelse 143x73x10,5 mm

Varenr. 9137 S28

HMI Nr. 129846

Pris ekskl. moms: Kr. 876,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.095,00

Varenr. 9137 G50

HMI Nr. 129847

Pris ekskl. moms: Kr. 1.476,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.845,00

Swissvoice klaptelefon - S28
Let og funktionel 2G klaptelefon med integreret teleslynge, 
let at betjene med god lyd for høreapparatsbrugere. 
Dansk skrift- og sprogmenu. På fronten vises ubesvaret
opkald, SMS-beskeder og batteristatus. 
Automatisk tastaturlås, når klappen er lukket. 
Store taster med mulighed for taletaster, fototelefon-
bog med op til 10 gemte fotos/kontakter samt 
telefonbog med 100 kontakter.
SOS-funktion, kamera samt en bred vifte af smarte 
funktioner. Forstærker volumen op til + 35 dB og 
ringetonen op til + 90 dB.
Størrelse (lukket) ca. 107 x 56 x 20 mm 
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Kniber det med at håndtere en håndholdt mobiltelefon anbefaler vi  
en af MAXCOM SIM bordtelefoner med sim-kort



MAXCOM SIM 41
Bordtelefon med stor skærm, dansk menu, 4G netværk, 
5 kviktaster og Bluetooth. En seniorvenlig mobiltelefon, 
med enkle funktioner og rigtig god lyd i 30+ dB og 
flere forskellige ringetoner i op til 80 dB. 
Du kan sende og modtage (tekst) SMS. Plads til 99 kontakter.  
MAXCOM SIM 41 kan placeres alle steder. Isæt et alm. størrelse 
SIM-kort, det medfølgende genopladelige batteri og 
strømforsyning og den er klar til brug.

MAXCOM SIM 29
En enkel og funktionel mobiltelefon med stor skærm, dansk menu, 2G 
netværk, 2 kviktaster og SMS-funktion. rigtig god lyd i 30+ dB og flere 
forskellige ringetoner i op til 80 dB. Plads til 99 kontakter. 
MAXCOM SIM 29 kan placeres alle steder. Isæt et alm. størrelse SIM-kort, 
det medfølgende genopladelige batteri og strømforsyning og den er 
klar til brug. 

Varenr. 9192 MM41

HMI Nr. 129471

Pris ekskl. moms: Kr. 1.496,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.870,00

Varenr. 9192 MM29

HMI Nr. 110617

Pris ekskl. moms: Kr. 1.076,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.345,00

•  En blid overgang fra fastnet til mobiltelefon
•  Hold kontakten til familien
•  Perfekt til plejecentre uden fastnetstik i lejlighederne
•  Kan bruges med halsteleslynge/hovedtelefon

17

Seniorvenlige 
mobiltelefoner

NYHED!
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Trådløse forstærkertelefoner med 40 dB

Varenr. 9137 PT2700

HMI Nr. 109713

Pris ekskl. moms: Kr. 996,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.245,00

Varenr. 9137 PT2701

Pris ekskl. moms: Kr. 716,00

Pris inkl. moms: Kr. 895,00

Varenr. 9138 FT3-1

HMI Nr. 130050

Pris ekskl. moms: Kr. 1.196,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.495,00

Varenr. 9138 TF3-2

Pris ekskl. moms: Kr. 796,00

Pris inkl. moms: Kr. 995,00

Trådløs forstærker fastnettelefon PT 2700 
Trådløs forstærkertelefon med integreret 
teleslynge. +40 dB volumen og 90 dB i ringetonen. 
Engelsk sprogmenu, telefonbog med plads til 
200 kontakter, håndfri tale via basen. Lys i 
overkant ved indkomne opkald.  Mulighed for 
tilkøb af ekstra håndsæt. 

Strøm via strømforsyning, medfølger.

PT 2701 TILKØB TIL PT 2700
Forstærkertelefon. Ekstra trådløs telefon til parring 
med hovedbasen PT 2700. Der er mulighed for at 
parre flere telefoner op til samme base.
Med integreret teleslynge i røret. +40 dB volumen 
og 90 dB i ringetone.

Strøm via telefonstik.

FreeTell 3 trådløs fastnettelefon FT3
Trådløs forstærkertelefon med integreret teleslynge 
og Bluetooth +40 dB volumen, diskant/basjustering 
op til +/- 20 dB. 90 dB ringetone. 
Telefonbog til 100 kontakter, håndfri tale via basen. 
Lyssignal på telefon eller vibrationer. Mulighed for 
tilslutning af ekstra håndsæt.

Strøm via telefonstik.

Ekstra håndsæt - tilkøb til FreeTell 3
Ekstra trådløs telefon til parring med hovedbasen 
FreeTell 3. 
Der er mulighed for at parre flere telefoner op 
til samme base.

Strømforsyning til 230V medfølger.
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Varenr. 9135 AP40

HMI Nr. 52355

Pris ekskl. moms: Kr. 896,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.120,00

Varenr. 9135 AP50

HMI Nr. 103068

Pris ekskl. moms: Kr. 976,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.220,00

Varenr. 9138 TFC3

HMI Nr. 102193

Pris ekskl. moms: Kr. 896,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.120,00

Forstærkertelefoner 30-60 dB

Varenr. 9137 PT196

HMI Nr. 130051

Pris ekskl. moms: Kr. 956,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.195,00

Varenr. 9137 BT40

HMI Nr. 105572

Pris ekskl. moms: Kr. 676,00

Pris inkl. moms: Kr. 845,00

PowerTel 196, PT 196
Forstærkertelefon med integreret teleslynge 
+ 40-60 dB volumen og 90 dB ringetone.   
2 kviktastknapper. Store taster med punktskrift. 
Plads til 200 kontakter. LED lys for indikation af 
opkald. Lydstyrke- og toneregulering.
Medhørstast. Har bordstøtte i bunden for skråstilling 
og mulighed for væghæng.

Strøm via telefonstik.

BigTel 40 Plus, BT 40  
Forstærkertelefon med integreret teleslynge + 
40dB volumen og 90 dB ringestyrke. Store taster. 
LED lys for indikation af opkald, 6 kviktaster med 
billedikoner.
Bordstøtte på bagsiden, for skråstilling på bordet. 
Kan væghænges.

Strøm via telefonstik.

Amplipower AP 40  og AP 50
Forstærkertelefon med integreret teleslynge, 
Store taster. LED lys for indikation af opkald. 
Lydstyrke- og toneregulering. 
Håndfri funktionstast. 
Telefonen har ni genvejstaster. 
Bordstøtte på bagsiden for skråstilling på bordet. 
Kan væghænges. 

AP 40 Volumen 40 dB, 80 dB ringestyrke.
AP 50 Volumen 60 dB, 80 dB ringestyrke.

Strøm via telefonstik.

FlashTel Comfort 3
Forstærkertelefon med integreret teleslynge 
og ekstra forstærkning, der giver en naturlig 
lydgengivelse uden forvrængning. 
Du undgår problemer med feedback og 
baggrundsstøj. + 30 dB volumen og 90 db 
ringetone, nummerviser i display, indikation 
for dato, tid og opkald.

Strømforsyning og 4 x AAA batteri til back-up 
medfølger. Strøm via telefonstik.



20

Teleslyngeforstærkere

Univox Teleslyngeforstærker, DLS-3TV 
En kompakt og effektfuld teleslyngeforstærker med 
indbygget digital til analog converter, toslink og  
Coax , TV-Sync, volumenkontrol og tonekontrol. 
Udover den digitale indgang, har DLS-3TV to ekstra 
lydindgange til tilslutning af andre lydkilder. 

Tilvalg: Telepude, sofateleslynge eller rumteleslynge.

Varenr. 9135 Auto10

HMI Nr. 64660

Pris ekskl. moms: Kr. 1.596,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.995,00

Varenr. 9135 DLS-3TV

HMI Nr. 109224

Pris ekskl. moms: Kr. 1.596,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.995,00

Univox Autoloop inkl. telepude, Auto 10
Fuldautomatisk teleslyngeforstærker, indstiller selv til 
bedste signal. 
Lyden analyseres konstant, så lydgengivelsen er optimal. 
Kan anvendes med telepude og sofateleslynge i lokaler 
op til 50 m2. 
AutoLoop har et meget lavt strømforbrug og fremstår  
i et stilrent design.

Univox Teleslyngeforstærker, CLS-1 
En kompakt og effektfuld teleslyngeforstærker  
med toneregulering bas +12 dB og diskant +9 dB.  
Anvendes i lokaler op til 50 m2.

Tilvalg: Telepude, sofateleslynge eller rumteleslynge.

Pudeteleslynge, PUDE10
Pude inkl. 10 meter ledning 

Digital til Analog Converter
Digital til analog Converter, der gør det muligt at tilslutte høretekniske 
hjælpemidler til f.eks. TV, uden analog tilslutningsmulighed. Har optisk 
indgang (Toslink), RCA Coax indgang og stereo (R/L) RCA-udgang.

Optisk splitte
Optisk aktiv splitter til at fordele signalet fra en optisk lydenhed til flere
modtagere. Tilslut op til 4 lydenheder. Er tilsluttet strøm og altid klar til 
brug.

Sofateleslynge, SOFA20
Kabel inkl. 10 meter ledning 

Rumteleslynge, RUM30
Kabel til teleslyngeforstærkere 

Varenr. 9135 CLS-1

HMI Nr. 49281

Pris ekskl. moms: Kr. 1.596,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.995,00

Varenr. 9135 RUM30

Pris ekskl. moms: Kr. 396,00

Pris inkl. moms: Kr. 495,00

Varenr. 9135 PUDE10

Pris ekskl. moms: Kr. 328,00

Pris inkl. moms: Kr. 410,00

Varenr. 9135 SOFA20

Pris ekskl. moms: Kr. 368,00

Pris inkl. moms: Kr. 460,00

Varenr. 9138 S/PDIF

Pris ekskl. moms: Kr. 568,00

Pris inkl. moms: Kr. 710,00

Varenr. 9170 OAS4

Pris ekskl. moms: Kr. 276,00

Pris inkl. moms: Kr. 345,00

Tilvalg



21

Trådløs FM- og Bluetooth anlæg til TV/Radio

FM-system med halsteleslynge, TV 2510 
Amplicomms TV 2510 overfører lyden trådløst 
fra TV, radio og andre lydkilder via halsteleslynge.
Kan også anvendes til samtaler i lokalet, ved hjælp 
af den indbyggede mikrofon på front. Modtager 
har tonekontrol samt omskifter for lyd/mikrofon.  

Rækkevidde op til 30 meter. Anvendelsestid pr. opladning ca. 5 timer. 
Opladningstid 2½ time. Vægt 76 gram. Leveres med 2 stk. genopladelige batterier. 

Maxi Pro    2i1, BE 2021 (til mobiltel. og samtaler)  

Maxi Pro 2i1 kan parres til din mobiltelefon via Bluetooth
og bruges som høreforstærker på telefonsamtaler. 
Ringer mobiltelefon kan du tale via mikrofon i MaxiPro 
og høre samtalen i din halsteleslynge eller hovedtelefon.
MaxiPro er let at bruge som høreforstærker på samtaler 
i lokalet. Oplades via USB stik til genopladeligt batteri.

Tilkøb lyttetilbehør: Halsteleslynge, hovedtelefon, 
øretelefoner eller stetoclip. (se side 23) 

Maxi Pro    3i1 BE 8054   
(til TV-lyd, mobiltelefon og høreforstærker) 
Maxi Pro 3i1 Bluetooth system gør det muligt for at:
1. Streame TV-lyd, radio og andre lydkilder via Bluetooth
2. Parre den op til din mobil tlf. og forstærke lyden op til 48 dB
3. Mikrofonen i toppen er en effektiv høreforstærker 
    op til 48 dB 
Maxi Pro 3i1 leveres med Toslink, audiokabler og 
USB-oplader.

Tilkøb lyttetilbehør: Halsteleslynge, hovedtelefon,  
øretelefoner eller stetoclip. (se side 23)

Varenr. 9137 TV2510

HMI Nr. 87246

Pris ekskl. moms: Kr. 1.396,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.745,00

Varenr. 9134 BE2021

HMI Nr. 130052

Pris ekskl. moms: Kr. 1.396,00

Pris inkl. moms: Kr. 1.745,00

Varenr. 9134 BE8054

HMI Nr. 110622

Pris ekskl. moms: Kr. 1.696,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.120,00

Varenr. 9030 FLEX 5

HMI Nr. 104947

Pris ekskl. moms: Kr. 1.728,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.160,00

Trådløst FM-system, FLEX 5000
Sennheiser FLEX 5000 overfører lyden trådløst 
fra TV, radio og andre lydkilder via medfølgende 
halsteleslynge. Modtager har tonekontrol samt 
omskifter for lyd/mikrofon. Hovedtelefon, 
øretelefoner eller stetoclip kan tilkøbes.

Leveres med halsteleslynge og genopladeligt batteri. 
Rækkevidde op til 30 meter. Anvendelsestid pr. opladning ca. 5 timer.  
 

Batteri til TV 2500 og TV 2510
Batteri til Amplicomms FM-anlæg til TV og radio. 

Varenr. 9137 BAT200

Pris ekskl. moms: Kr. 176,00

Pris inkl. moms: Kr. 220,00

TV
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Domino Classic BE 8017
Domino Classic Digitalt kommunikationssystem, består af en sender og en modtager, 
der anvender digital State-of-the-art lydprocessorer. Har både omni-mikrofon og 
retningsbestemt mikrofon. Trådløs bredbåndsteknologi giver en klar lydgengivelse, 
selv under krævende forhold. Baggrundsstøj og tilbagekobling elimineres. 
Senderens og modtagerens funktioner styres fra modtageren, der også kan bruges 
           alene som høreforstærker. 

 Styrke- og toneregulering justeres med et enkelt tryk på en knap. 
          Der kan tilsluttes flere modtagere til én sender. Indikering for lavt batteri.     
    Kryptering forhindrer uønsket medhør. Rækkevidde op til 25 m. Senderen har stereo-
indgang for tilslutning til TV, mp3, stereoanlæg m.v. Domino anvender den globale 
frekvens 2,4 GHz. der anvendes i hele verden. Domino Classic er velegnet på arbejdet,  
i skolen, på restauranten, i bilen og til TV, mp3, stereoanlæg mv.
Leveres med: Etui, øretelefoner samt USB-ladesæt og genopladelige batterier.

Tilkøb af lyttetilbehør: 
Halsteleslynge, stetoclip, 
hovedtelefoner, og kabelsæt til TV-lyd.

Domino Pro BE 8005
Domino Classic Digitalt kommunikationssystem, består af en sender og en modtager, 
der anvender digital State-of-the-art lydprocessorer. Har både omni-mikrofon og   
retningsbestemt mikrofon. Trådløs bredbåndsteknologi giver en klar lydgengivelse, 
selv under krævende forhold. Baggrundsstøj og tilbagekobling elimineres. 
Senderens og modtagerens funktioner styres fra modtageren, der også kan bruges 
alene som høreforstærker.

 Domino Pro har via specielle menuer endvidere mulighed for balanceregulering      
           og omskiftning mellem stereo og mono. Styrke- og toneregulering justeres med 
       et enkelt tryk på en knap. Det er muligt at tilslutte flere modtagere til én sender, 
  og der er indikering for lavt batteri. 
Kryptering forhindrer uønsket medhør. Rækkevidde op til 25 m. Senderen har stereo-
indgang for tilslutning til TV, mp3, stereoanlæg m.v. Domino anvender den globale 
frekvens 2,4 GHz., der anvendes i hele verden. Domino er meget velegnet på arbejdet, 
i skolen, på restauranten, i bilen og til TV.
Leveres med opbevaringsetui, USB-ladesæt til de 
genopladelige batterier, clipsmikrofon, øretelefoner 
og tilslutningsledning med RCA-adapter til bl.a. TV, 
mp3, stereoanlæg mv. 

Lyttetilbehør: Halsteleslynge, hovedtelefoner, 
stetoclip, øretelefoner og kabelsæt til TV-lyd.

Varenr. 9134 BE8017

HMI Nr. 55797

Pris ekskl. moms: Kr. 4.496,00

Pris inkl. moms: Kr. 6.195,00

Varenr. 9134 BE8005

HMI Nr. 52389

Pris ekskl. moms: Kr. 5.996,00

Pris inkl. moms: Kr. 7.495,00

Kommunikationssystemer
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Lyttetilbehør

Varenr. 9134 BE2020

HMI Nr. 48541

Pris ekskl. moms: Kr. 1.676,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.095,00

Varenr. 9134 BE8030

HMI Nr. 64664

Pris ekskl. moms: Kr. 1.896,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.370,00

MINO Høreforstærker BE 8030
Mino høreforstærker med digitalteknologi, giver en klar lydgengivelse, selv under 
krævende forhold. Meget velegnet til både tale og musik. Mino har både en omni- 
og en retningsbestemt mikrofon for optimal lydmodtagelse. Regulering af styrke 
og tonekontrol samt indikator for lavt batteriniveau. 
Leveres med øretelefoner og indbygget genopladeligt batteri, med anvendelsestid 
på ca. 18 timer. Mikrofon, øretelefoner, USB-ladestik og strømforsyning. 
Indgang for ekstern lydkilde 2,5 mm jackstik. 

Tilslutningsmuligheder: 
TV, radio og andre lydkilder, tonekald.
Tilkøb af lyttetilbehør: Halsteleslynge, hovedtelefoner, 
stetoclip, øretelefoner og kabelsæt til TV-lyd. 

MAXI Høreforstærker med teleslyngefunktion BE 2020
Maxi høreforstærker med integreret omni mikrofon og teleslyngemodtagelse. 
Der er indbygget telespolefunktion til aflytning af teleslyngeanlæg. 
Der er styrke-, tone- og balanceregulering samt indikering for lavt batteri.  
Kan tilsluttes til TV, radio og andre lydkilder (tilslutningssæt 
købes separat). Leveres med 2 stk. AA batterier. 

Tilslutningsmuligheder: TV, radio og andre lydkilder.
Tilkøb af lyttetilbehør: Halsteleslynge, hovedtelefoner,  
stetoclip, øretelefoner og kabelsæt til TV-lyd. 

Halsteleslynge lang, BE9159
Bellman halsteleslynge med 1 m ledning. 
3,5 mm mini-jackstik. 

Ørepuder til hovedtelefoner
Bløde skumpuder til hovedtelefoner pakke af 2 stk.

Øretelefoner, BE 9124
Øretelefoner med 1,5 m ledning. 3,5 mm mini-jackstik.

Stetoclip, BE 9125
Stetoclip med 1 m ledning. 3,5 mm mini-jackstik.

Hovedtelefon, BE 9122
Bellman hovedtelefon med 1,5 m ledning. 
3,5 mm mini-jackstik. 

Varenr. 9134 BE9159

Pris ekskl. moms: Kr. 516,00

Pris inkl. moms: Kr. 645,00

Varenr. 9134 BE9122

Pris ekskl. moms: Kr. 184,00

Pris inkl. moms: Kr. 230,00

Varenr. 500 025

Pris ekskl. moms: Kr. 6,00

Pris inkl. moms: Kr. 7,50

Varenr. 9134 BE9124

Pris ekskl. moms: Kr. 176,00

Pris inkl. moms: Kr. 220,00

Varenr. 9134 BE9125

Pris ekskl. moms: Kr. 296,00

Pris inkl. moms: Kr. 370,00
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Transportabelt teleslyngeanlæg

Kuffertens indhold
1 Teleslyngeforstærker med mixer til 3 input

1 Kabeltromle med teleslynge til 150 m2

1 Lommesender 863-865 mHz

1 Clipsmikrofon

1 Håndmikrofon 863-865 mHz

2 Diversity modtagere 863-865 mHz

1 Feltstyrkemåler type ”Listener”

Univox p-Loop
Skab optimal taleforstålighed for høreapparatsbrugere 
på 5 min.
p-Loop er et komplet teleslyngeanlæg, der let kan opstilles 
i lokaler eller ude i det fri, blot der er 12V eller 230V 
strøm tilgængeligt. Rul teleslyngekabelet ud i det område 
der er behov for, tilslut strøm og tal i mikrofonerne. 
Teleslyngeanlægget er forprogrammeret og klar til brug. 
Der medfølger en Listener (teleslyngekontrolmodtager), 
viser med blå lysdiode, når magnetfeltet er 0 dB 
(nominelt niveau) samt lamineret installationsguide.

Der er mulighed for at tilkøbe:

Mobile højttalere, Højttalerstativ, Kindmikrofon

Mikrofonstativ, Teleslyngekabel på tromle

Teleslyngeanlæg til skranker

Cross The Counter
Lille bærbart teleslyngeanlæg, der sikrer fuld taleforståelse for 
høreapparatsbrugere med telespole. 
Undgå misforståelser og høj stemmeføring på vigtige samtaler. Funktionel 
og hygiejnisk teleslyngeanlæg, der skal placeres på bordet eller skranken 
med fronten mod høreapparatbrugeren og bagside mod dig. 
Aktiver Cross The Counter, ”ON” og den er klar til brug, slukkes ”OFF” 
efter brug. Tal i en normal tone og volumen for optimal lydkvalitet. 
Høreapparatet skal indstilles i position T eller MT for at aktivere  
telespolefunktionen. 
Leveres med akrylholder til vægophæng, Mål: h 25 x b 7,5 x d 11 cm

Strømforsyning samt dansk 
brugervejledning 
medfølger.
Kræver ingen installation! Varenr. 9135 P-CTC

Pris ekskl. moms: Kr. 1.996,00

Pris inkl. moms: Kr. 2.495,00

Varenr. 9135 p-Loop

Pris ekskl. moms: Kr. 19.996,00

Pris inkl. moms: Kr. 24.995,00
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Vækkeure

Funktion VIBIO Visit BE1580 BE1350 TCL 410 TCL250 Travel Tim

Ur med visere

Ur med digitaltal + + 48 mm høje 30 mm + 

Vækning med lyd + + + + +

Stigende lydstyrke + +

Styrkeregulering +

Toneregulering +

Vibrationer + + + + + +

Lys/blink + + +

Slumrefunktion + + + + +

Displaybelysning + + +

Regulering af lysstyrke 
på display

+ + +

Tilslutning til mobiltelefon + + +

Modtager alarmer fra 
Visitsystemet

+

Strømforsyning + (til USB stik) + + +

Batteridrift + + +

Vækker med batteri ved 
strømsvigt

+ + + + +

Back-up via alm. batteri  
(medfølger ikke)

4xLR03 CR2032 3xAAA
2xAA, 
1xAAA

Størrelse
B 95 mm
H 25 mm  
D 95 mm

B 121 mm
H 108 mm
D 92 mm

B 121 mm
H 108 mm
D 92 mm

B 200 mm
H 107 mm
D 75 mm

B 120 mm
H 70 mm
D 27 mm

B 115 mm
H 90 mm
D 60 mm

Vægt 116 g 390 g 390 g
528 g inkl. 
vibrator

200 g 310 g

Farve Hvid Hvid Hvid
Sort med 
røde tal

Sort Sort/grøn

Ledningsvibrator + + +

Trådløs vibrator +

Indbygget vibrator + +
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Telefonmodel BT40 PT196 AP40 AP50 FTC3
PT  
2700

Free 
Tell 3

S28 G50
MAX 
COM 
2G

MAX 
COM 
4G

Abonnement type Fastnet Fastnet Fastnet Fastnet Fastnet
Trådløs 
Fastnet

Trådløs 
Fastnet

Mobil 
m/klap

Smart-
phone

Bord
tlf. 

Bord
tlf. 

Bluetooth + + + + + +

Medium taster + + + + + +

Touch skærm +

Kamera + +

Display + + + + + + + +

Trådløs telefonrør + + +

Styrkeregulering + + + + + + + + + + +

Toneregulering + + + + + + + + + + +

Ringestyrke regulering + + + + + + + + + + +

Telespole + + + + + + + + +

Synsvenlig taster + + + + +

Billedetaster /  
kviktaster

6 2 12 12 10 3 2 5

Udtag til halsslynge + + +

Udtag til vibrator + + + + +

Ekstra forstærkning 40 dB 60 dB 40 dB 60 dB 30 dB 40 dB 40 dB 35 dB 35 dB 35 dB 35 dB

Håndfri funktion + + + + + + + + + + +

Blitzlys ved opringning + + + + + + + + + + +

Ekstern strømforsyning + + + + + + + + + +

Batteri back-up +

Genopladelige  
batterier

+ + + + + + +

Dansk sprogmenu + + + + + + +

Ubesvarede  
opkaldsliste  

+ + + + + + + +

Nødkaldstast SOS + +

Indbygget vibrator + +

Mulighed for  
"Vis nummer" 

+ + + + + + + +

Farve Grå Grå Hvid Hvid Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort

Telefoner
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Funktion Autoloop DLS3TV CLS-1

Fungerer med fast teleslynge + + +

Fungerer med telepude + + +

Fungerer med sofaslynge + + +

Dækningsareal med fast teleslynge, m2 50 30 50

Indbygget tidsforsinkelse +

Toneregulering, bas + +12 dB

Toneregulering, diskant + +9 dB

Kontrollampe, strøm + + +

Kontrollampe, input + +

Kontrollampe, for slyngesignal + + +

Tilslutning af kabel via klemterminal + +

Tilslutning for mikrofon, antal 1 1

Tilslutning linesignal, antal 1 1 1

Tilslutning valgfri mik/line, antal 1 2 1

Teleslyngeforstærkere
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Kommunikationssytemer

Funktion Domino Pro Domino 
Classic Maxi Maxi Pro Mino

Type
Digitalt system 
med sender og 
modtager

Digitalt system 
med sender og 
modtager

Høreforstærker
Kompakt enhed

Bluetooth
høreforstærker

Høreforstærker
Kompakt enhed

Styrkeregulering + + + + +

Toneregulering + + + + +

Balanceregulering + + +

Fast mikrofonindstilling + + +

Forskellige mikrofonindstillinger + +

Kanalvalg (hvis flere af samme system) + +

Stereo/mono omskifter +

Indikering for lavt batteri + + + + +

Tilslutning af halsteleslynge + + + + +

Tilslutning af hovedtelefon/øretelefon/stetoclip + + + + +

Hovedtelefon medfølger + + +

Øretelefon medfølger + +

Tilslutning til TV, radio og andre lydkilder + + + + +

Tilslutningsledning medfølger + +

Kombination af signalkilder (f.eks. tale og 

anden lydkilde)
+ + +

Batteri, Alkaline +

Batteri, genopladeligt + + + +

Oplader medfølger + + + +

Etui til opbevaring medfølger + +

Telespolefunktion Indbygget til  

aflytning af teleslyngeanlæg
+ +

Digital signalbehandling + + + + +

Analog signalbehandling

Størrelse

B 48 mm

H 99 mm

D 22 mm

B 48 mm

H 99 mm

D 22 mm

B 140 mm

H 45 mm 

D 27 mm

B 140 mm

H 45 mm 

D 27 mm

B 48 mm 

H 99 mm 

D 22 mm

Vægt
Modtager 69 g 
Sender 66 g

Modtager 69 g 
Sender 66 g

83 g 85 g 69 g

Farve Sort/grå  metallic Hvid Hvid Hvid Hvid
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Varenr. Varebeskrivelse Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms

1993001 Starttakst for udkørsel 604,00 755,00

1993013 Installation af Bellman Visit pr. enhed 188,00 235,00

1993002 Frekvensomskiftning af Bellman Visit system 188,00 235,00

1993011 Installation teleslyngeforstærker 604,00 755,00

1993005 Teleslynge gulv-/loftmontering i et rum 896,00 1120,00

1993012 Installation Bluetooth/FM anlæg til TV 476,00 595,00

1993007 Tilslutning til porttelefon 496,00 620,00

1993004 Installation af telefon/vækkeur m.m. 360,00 450,00

1993103 Opsætning af depotvare inkl. test og nye batterier 236,00 295,00

1993003 Nedtagning af hjælpemidler i hjemmet 608,00 760,00

1993104 Jobsagsløsning pr. påbegyndt time 996,00 1245,00

Installationspriser

- et sikkert valg!
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Teknologier 

For jer, der dagligt arbejder og tester produkterne i forbindelse med afprøvninger og bevillinger til 
borgere, kan der opstå udfordringer, der giver anledning til spørgsmål, f.eks. om forskellige teknologier 
kan kombineres.
Der er mange teknologier at holde styr på inden for høretekniske hjælpemidler og vi står gerne til 
rådighed for spørgsmål om kombinationsmuligheder, der sikrer borgeren en høj grad af brugervenlighed.

Høretekniske hjælpemidler – i hjemmet og på arbejdspladsen  
Generelt kan de anvendte teknologier i vores sortiment kombineres på tværs af produkterne. Dette giver 
stor fleksibilitet og sikrer, at vi kan løse så godt som alle opgaver.

Varslingssystemer: Bellman & Symfon Visit 868, sender trådløse alarmeringssignaler fra sendere 
til modtagere. De kan kombineres i et utal af kombinationer og har en lang rækkevidde, der gør 
sikkerheden og fleksibiliteten høj for høreapparatsbrugere. Enkelt og stilrent design.

FM-systemer: Amplicomms og Sennheiser har trådløse FM-systemer, der gør det let og fleksibelt for 
høreapparatsbrugere at høre TV og radio uden at genere deres omgivelser med høj lyd. Fås både med 
teleslynge- og stetoclipløsninger i flere varianter. Rækkevidde: Flere rum. 

Infrarød systemer: (IR) Gør det let og fleksibelt for høreapparatsbrugere at høre TV og radio uden at 
genere deres omgivelser med høj lyd. Rækkevidde: I samme rum. 

Teleslyngesystemer: Scantone leverer de mest avanceret teleslyngeforstærkere på markedet til både 
professionelle anlæg og til teleslyngeløsninger i private hjem.

Bluetooth-systemer: Der kommer flere og flere hjælpemidler på markedet, der sender via Bluetooth 
signal. Dette kan kombineres med diverse streamere til høreapparater, der sender lyden direkte ind i 
høreapparaterne.

Den nye teknologi gør det i dag meget lettere for høreapparatsbrugere 
at være på arbejdsmarkedet i stort set alle jobfunktioner. Vi har løsninger 
der dækker alt fra Bluetooth løsninger, kaldeanlæg mellem ansatte til 
avancerede PC- og telefonløsninger samt foredrags og guideanlæg til 
undervisningsbrug.  
Vores dygtige teknikere har helt sikkert også en god løsning til dig og din 
arbejdsplads.

AV Ydelser
Vores tekniske afdeling udfører desuden installationer af projektoranlæg, 
interaktive tavler, lydanlæg og teleslyngeanlæg i kirker, hvor anlæggene 
skal tilpasses rummets akustiske forhold, i både store og små lokaler, hvor 
tilhørene skal kunne se og høre optimalt forrest som bagerst.

Vi samarbejder med de førende producenter i Europa. Derfor kan vi til enhver 
tid tilbyde de nyeste og bedste produkter og teknologier, som opfylder 
gældende normkrav.

Vores egenproduktion er i dag koncentreret om specialmoduler til vores 
professionelle AV-installationer. I kraft af vores tekniske kapacitet er vi i stand 
til at tilpasse produkterne til specielle behov.

På vores hjemmeside www.scantone.dk kan I hente tekniske informationer 
eller kontakte os, når I har opgaver eller høretekniske spørgsmål. Vi hjælper 
gerne med råd og vejledning! 



31

Garanti - et sikkert valg!

Scantone A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven

Alle vores produkter er produceret og testet i henhold til gældende regler og af nøje udvalgte materialer, 
med de nyeste teknologier på området – hvilket er med til at sikre problemfri funktion og lang levetid.

Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparation eller ombytning i 
reklamationsperioden være uden beregning.

Scantone A/S yder ikke garanti/reklamationsret på genopladelige batterier, batteritæring pga. fugt, 
løse strømforsyninger, misbrug eller uforsigtig anvendelse af produktet. Skader opstået ved lynnedslag 
eller anden force majeure, samt øvrige forhold der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet, fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes 
uautoriseret anvendelse, uautoriseret reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi, at I gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis 
et sådant findes i brugervejledningen til produktet. Alternativt kontaktes Scantone A/S eller vores 
forhandler, hvor produktet er købt.

Ved indsendelse direkte til Scantone A/S gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle 
indleveringsomkostninger, mens returomkostninger afholdes af Scantone A/S

For at nedsætte reparationstiden skal I medsende en fejlbeskrivelse af produktet samt navn, adresse, 
telefonnummer og kvittering/faktura med købsdato.

Kvittering i form af købsfaktura er gyldigt garantibevis. 

Tak fordi I valgte Scantone A/S som jeres 
leverandør af høretekniske hjælpemidler.
                
Vi ser frem til at høre fra jer igen!

 

På vores hjemmeside 
www.scantone.dk kan I hente 

tekniske informationer eller I kan 
kontakte os på telefon 4619 5100,  

når I har opgaver eller høretekniske 
spørgsmål. Vi hjælper gerne med 

råd og vejledning! 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.



Sjælland: Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Jylland: Scantone A/S, Skovbyparken 23, 8464 Galten

Kontakt:

Tlf. 4619 5100, info@scantone.dk, www.scantone.dk

Scantone siden 1987

Scantone har hjulpet  
mig både hjemme  

og på jobbet


