
FM sistemi

FM sistemi so neprecenljiva pomoč 
pri poslušanju v vrtcu, šoli, na 
fakulteti in tudi drugje.

Včasih slušni aparat ni dovolj, saj je v zahtevnih 
zvočnih okoljih veliko negativnih vplivov na 
zvok, kot so na primer: oddaljenost, odmev in 
hrup. FM sistemi so poleg otrok zelo primerni 
tudi za odrasle, ki se na primer udeležujejo 
različnih izobraževanj oz. seminarjev in kljub 
slušnim aparatom ne morejo razumeti 
govornika.

FM sistemi zagotovijo neposredno brezžično 
povezavo med izvorom zvoka in poslušalcem - 
uporabnikom slušnega aparata (oz. polževega 
vsadka ali kostno usidranega aparata BAHA). Iz 
brezžičnega mikrofona z oddajnikom, ki ga nosi 
govornik ali pa je priključen na izvor zvoka, je 
digitalni signal preko radijskih valov posredovan 
naposredno v miniaturni FM sprejemnik. 

Idealna budilka za naglušne ali slabovidne. Ta 
pripomoček nikoli ne bo pustil prespati alarma za 
bujenje. Priložen je vibrator za pod blazino.

Uporabnik si lahko nastavi slike priljubljenih 
kontaktov na gumbe za hitrejše klicanje. Tipke 
telefona so osvetljene in pregledne. Vsebuje tudi 
alarm, spomin za shranjevanje številk, 
telefonsko tajnico in mnoge druge fleksibilne 
funkc i je .  Najpomebnješe pa je ,  da 
zagotavljajo odličen zvok.

Indukcijska zanka  uporabnikom slušnih 
aparatov, omogoča brezžično telefoniranje. 
Kompatibilna je z vsemi telefoni, ki imajo 3.5mm 
vhod za slušalke oz. mikrofon, kot so iPhone, 
Samsung ipd., pa tudi DECT (digitalni brezžični 
telefoni) in MP3 predvajalniki.

Na voljo so tudi izvedbe indukcijskih zank, ki se 
namestijo v prostor (npr. za poslušanje 
televizije).

iLOOP+

Telefoni za naglušne

Rešitve za tinitus in sprostitev

Budilke, alarmi

Indukcijske zanke

Posebno izdelani telefoni za 
naglušne z možnostjo izredno 
glasnega zvonjenja in vizualnega 
opozarjanja.
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Nekateri 
modeli

Obiščite AUDIO BM slušni center, 
za predstavitev celotne ponudbe.

Raznovrstni izdelki, ki jih nudimo, so lahko del 
celostne obravnave pri težavah s tinitusom ali 
tudi pri nespečnosti. Na splošno velja, da naj se 
osebe, ki trpijo zaradi omenjenih težav izogibajo 
tišini. Pomagajte si s Sistemom za zvočno 
terapijo in z vzglavnikom, ki ima vgrajene 
zvočnike.
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