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Visoka in prilagodljiva glasnost

Čist, visoko kvaliteten zvok, ki vam omogoča 
jasne pogovore, v katerih boste uživali

Prilagodljivo in ojačano zvonenje, ki bo 
poskrbelo, da ne boste preslišali klicev

Svetlobno opozarjanje za dohodne klice, vam omogoča, 
da vidite, kdaj zvoni telefon

Opozarjanje z vibriranjem na slušalki, vam omogoča, 
da začutite, kdaj zvoni telefon

Urejen, moderen dizajn omogoča preprosto uporabo in praktičnost

Komplet vsebuje napajalni adapter, napajalno 
postajo in indukcijsko zanko silhueto, s kljukico za 
uho, katera omogoča direkten prenos zvoka v slušni 
aparat (slušni aparat nastavljen na T ali MT način)

•
•

•

•

•

•
•

Brezžični telefon z močnim ojačanjem

For more information visit
www.phonicear.com

Ojačana glasnost 
Vibriranje 
Svetlobni alarm

For more information visit www.phonicear.

Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si 
Spletna stran: www.audiobm.si
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Xen vključuje novo tehnologijo 

brezžičnih telefonov. Stilski, 

praktični dizajn omogoča 

preprosto uporabo, zasnovan 

pa je tudi tako, da ga zlahka 

uporabljajo tudi naglušni. Na 

dohodne klice opozarja na več 

različnih načinov kot so 

vibriranje, svetlobni indikator 

ter prilagodljivo ojačano 

zvonenje.  Telefon si lahko 

prilagodite glede na vaše 

potrebe in si zagotovite, da ne 

boste preslišali nobenega klica 

vaših prijateljev ali družinskih 

članov. Xen telefon je prenosen 

tako, da ga imate lahko vedno 

pri sebi, okoli vašega doma ali 

na vrtu. Ne bo vam več 

potrebno hiteti nazaj v hišo, da 

bi se oglasili na klic. Slušalka s 

posebnim ojačanjem zgotavlja, 

da boste vi in ostali družinski 

člani uživali v jasnih pogovorih.

Močan, prilagodljiv zvočnik zagotavlja jasne in čiste 
pogovore.

Osvetljen zaslon omogoča povečavo znakov in boljšo 
vidljivost.

Tipka za ojačanje glasnosti hitro in preprosto ojača glasnost 
na maksimalni nivo, tako, da ga lahko uporabljajo naglušni 
kot tudi dobro slišeči člani družine. Gumb ima tudi rahlo 
izboklino, tako da jo je moč začutiti tudi med pogovorom.

Telefon lahko nastavite glede na lastne potrebe vključno z 
vibriranjem in svetlobnim opozarjanjem.

Tipka za klicanje in oglašanje se nahaja na sredini 
slušalke, tako da jo je preprosto najti.

Visok kontrast med telefonom, tipkami in števlkami 
omogoča, da lažje razberete vsebino tipk.

Dve izboklini na tipki s številko 5 omogoča, da jo 
zlahka začutite in se bolje orientirate po tipkovnici.

Tipka za hitro klicanje omogoča, da lahko hitro ponovno 
pokličete zadnje klicane številke.

Glasnost zvočnika se lahko postopoma povečuje po potrebi 
glede na okolje, glas klicatelja ter vaš sluh.

Ojačana glasnost 
Vibriranje 
Svetlobni alarm



opis               Xen vključuje novo tehnologijo brezžičnih telefonov. 
Stilski, praktični dizajn omogoča preprosto uporabo, 
zasnovan pa je tudi tako, da ga zlahka uporabljajo tudi 
naglušni. Na dohodne klice opozarja na več različnih 
načinov kot so vibriranje, svetlobni indikator ter 
prilagodljivo ojačano zvonenje. 

namen Telefon Xen je posebno zasnovan tako, da zagotavlja 
visoko kvaliteto zvoka uporabnikom slušnih aparatov 
kot tudi tistim, ki jih ne uporabljajo. Telefon Xen se 
poslužuje DECT tehnologije (Digitalno Ojačana 
Brezžična Telekomunikacija), ki zagotavlja digitalno 
kvaliteto zvoka, uporabniku prijazno obliko ter obilo 
funkcij.

prednosti
Ojačana in prilagodljiva glasnost zvočnika 
Opozarjanje na dohodne klice je lahko zvočno, 
svetlobno ali z vibriranjem
Visoka glasnost zvonenja
Kompatibilnost s slušnimi aparati, silhueta - 
ušesna kljukica z vgrajeno indukcijsko zanko, ki 
uporabniku nudi dodatno fleksibilnost pri uporabi 
(slušni aparat naj bo nastavljen na T ali MT način) 
Močno osvetljen zaslon
Močno osvetljene in pregledne tipke

•
•

•
•

•
•

Lastnosti

Brezžični  te lefon z  močnim 

ojačanjem,  vibriranjem in 

svet lobnim indikatorjem 

107 dB SPL @ 1 kHz

Nivo akustičnega 

zvočnega pritiska: 

Moč magnetnega 

polja:

Baterije: 

Čas polnjenja: 

Zvonenje: 

Več slušalk: Zunanji 

domet signala: 

Identiteta klicatelja:

Telefonski imenik:

17 dB @ 1 kHz rel. 100mA/m

2 x 1.2V 600mAh AAA, LR03, E92 NiMH 

15 ur (rdeča lučka na postaji naznanja, 

da se napravi polni)

5 nivojev glasnosti (vključno z OFF) 9 

poljubnih melodij

do 5 slušalk*

do 300 metrov

samodejna zaznava FSK & DTMF 

arhiv 30 klicateljev

(10 znakov,  25 števil)

50 telefonskih številk
Dimenzije:
Slušalka
Postaja

135,5x48x36,5mm 
105x143x78mm

Teža:
Slušalka 
Postaja/Slušalka

100g brez baterij (125g z baterijami) 
140g/160g

LCD zaslon:   3 vrstice (10 znakov, 12 števil, ikon)

1 00 ur/11ur

Tehnični podatki Dodatki

LR03 baterije, AAA, E92 
2 x LR03

Napajalni adapter
EU: 890-88-023-00 
UK: 890-88-025-00

Silhueta za eno uho 
200-04-001-00 
Silhueta za oba ušesa 
200-04-002-00

Ojačana glasnost 
Vibriranje 
Svetlobni alarm

* V splošnem je vaš telefon (postaja in slušalka) kompatibilen z vsemi 
vrstami digitalnih brezžičnih telefon v DECT sistemu. (GAP 
kompatibilnost). Priporočljivo pa je, da so vse slušalke povezane s postajo 
istega proizvajalca za dosego optimalnega delovanja in funkcionalnosti.
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