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En enklare vardag för  
dig och din familj

När man börjar höra sämre kan företeelser som man 
förut tagit för givet, som t.ex att höra dörrklockan, 
bli en utmaning. Men det behöver inte vara så. Nu 
för tiden finns många hjälpmedel som gör vardagen 
med en hörselnedsättning enklare. Bellman & Symfon 
erbjuder en rad smarta lösningar som till exempel 
vibrerar när telefonen ringer eller förstärker ljudet i 
teven. Här kan du läsa mer om dem.
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1  Dörrsändare
Detekterar dörrklockan

2  Brandvarnare
Upptäcker rök och eld

3  Babyvakt
Vakar över barnen

4  Telefonsändare
Detekterar telefonen och surfplattan

5  Blixtmottagare
Blixtrar med klart ljus

6  Väckarklocka 
Använder ljud, ljus & vibrationer

7  Portabel mottagare
Avger en kraftfull ljudsignal

8  Pager
Använder milda vibrationer

Visitsystemet
Hör signalerna i hemmet
Visitsystemet hjälper dig som har svårt att höra signalerna i 
hemmet att uppfatta till exempel dörrklockan, telefonsignalen 
och brandlarmet. Att alltid veta när något händer ger en ökad 
trygghet för både dig och dina närmaste. Till höger kan du se 
hur Visitsystemets olika sändare och mottagare fungerar i ett 
typiskt hem.
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VARSEBLIVNINGSPRODUKTER

Visitsändare
Diskreta, underhållsfria och enkla att sätta upp
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Säker radiolänk Upp till 250 m räckvidd

Flexibel För dörrklocka och porttelefon

Tillförlitlig Digital fingeravtrycksalgoritm

Underhållsfri Upp till 10 års batterilivslängd

Mått och vikt 65  100  27 mm, 120 g

Dörrsändare BE1411

Beskrivning

Dörrsändaren hjälper dig att uppfatta när det ringer på dörren. Den skickar då en 

signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. 

Den är programmerbar och kan lära sig att känna igen i stort sett alla dörrklockor. 

Sensor Optotermisk  |  Joniserande

Säker radiolänk Upp till 200 m räckvidd

Broadcast Aktiverar alla brandvarnare

Lång batteritid Upp till 5 år

Batterivarning Varnar vid lågt batteri

Brandvarnare BE1481 | BE1551

Beskrivning

Brandvarnaren upptäcker eld och pyrande rök i ett tidigt skede och skickar då 

en signal till Visitmottagaren som notifierar dig omedelbart. Den har batteri-

övervakning och meddelar dig när det är dags att byta batteri.

Säker radiolänk Upp till 250 m räckvidd

Justerbar känslighet Så du inte väcks i onödan

Justerbar fördröjning Om babyn rör sig i sömnen

Kontaktmatta (tillval) Om barnet lämnar sängen

Mått och vikt 65  100  27 mm, 120 g

Babyvakt BE1491

Beskrivning

Babyvakten hjälper dig att uppfatta när bebisen gråter, även när du sover eller 

befinner dig ett par rum bort. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som 

visar med ljus, ljud eller vibrationer att ditt barn behöver dig. 

Dörr Telefon Brand  Baby Hjälp

Detektering
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Säker radiolänk Upp till 200 m räckvidd

Flexibel Fungerar som personlarm

Justerbar signal Välj unik signal för varje dörr

Lång batteritid Upp till 2 år

Mått och vikt 48  66  23 mm, 50 g

Tryckknappssändare BE1420

Beskrivning

Tryckknappssändaren fungerar som en trådlös dörrklocka. När någon trycker på 

knappen skickar den en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med 

ljus, ljud eller vibrationer. Den kan också användas som portabelt personlarm.

Telefonsändare / Telefonsändare med Bluetooth BE1431 / BE1432

Bluetooth 5.0 Upp till 50 m räckvidd

Notiser från mobilen Samtal och meddelanden

Notiser för videosamtal  Stöd för tredjeparts-applikationer

Övriga egenskaper          Flexibla anslutningar 

Storlek och vikt                65  100  27 mm, 120 g

         

 Båda telefonsändare gör dig uppmärksam på när din fasta telefon ringer. 

BE1432 aktiveras även av din mobiltelefon och du ställer enkelt in notifieringar 

i appen som finns tillgänglig för både iOS och Android.

Sensortyp Elektrokemisk

Tillförlitlig radiolänk Upp till 200 m räckvidd (fritt fält)

Broadcastfunktion Larmar alla Visitenheter inom räckvidd

Förslutet batteri Varar hela produktens livslängd (10 år)

Storlek och vikt 105  120  40 mm, 185 g

Kolmonoxidvarnare (CO) BE1555

Beskrivning

CO-larmet upptäcker farliga koncentrationer av kolmonoxid och skickar 

omedelbart larmet vidare till din Visitmottagare. Det har en elektrokemisk 

sensor och inbyggd radiomodul.



VARSEBLIVNINGSPRODUKTER

Visitmottagare
Smarta, trådlösa och användarvänliga

Intensivt blixtljus Högeffektiv Xenonblixt

Tydlig identifikation 4 olikfärgade lysdioder

Roterbar topp Enkelt att rikta blixtljuset

Batterireserv (BE1442) Fungerar vid strömavbrott

Mått och vikt (BE1442) Ø 88  155 mm, 320 g

Blixtmottagare BE1441 / BE1442

Beskrivning

Blixtmottagaren visar med intensivt blixtljus när en Visitsändare aktiveras. Den 

är trådlös och har en roterbar topp så att du kan rikta blixtljuset. Den finns också 

med batterireserv (BE1442) för full funktionalitet även vid strömavbrott.

Hög ljudsignal Ökar gradvis till över 100 dB

Intensivt blixtljus Fyra kraftiga LED-blixtar

Sängvibrator Vibrerar under kudden

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Mått och vikt 121  92  108 mm, 390 g

Väckarklocka Visit BE1580

Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, intensivt blixtljus och vibrationer 

under huvudkudden när det är dags att stiga upp eller när någon av Visitsändarna 

aktiveras. Den har också en nattlampa med milt blått sken.

Hög ljudsignal Reglerbar upp till 93 dB

Tydlig identifikation Färgat sken och ljudsignaler

Enkel att sätta upp Inkluderar ett väggfäste

Lång batteritid Upp till 3 år

Mått och vikt 130  165  36 mm, 590 g

Portabel mottagare BE1450

Beskrivning

Den portabla mottagaren blixtrar och ljuder när en Visitsändare aktiveras. Den  

är mycket enkel att använda och trådlös så att du kan ta med den ut på balkongen 

eller i trädgården.
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Diskreta vibrationer I fickan eller på bältet

Tydlig identifikation Lysdioder och vibrationer

Lätt och bärbar Innehåller bältesclips

Tillval laddare Med uttag för sängvibrator

Mått och vikt 57  86  29 mm, 70 g

Pager BE1470

Beskrivning

Pagern visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder vilken Visit-

sändare som aktiverats. Den är liten och kan bäras i fickan eller på bältet. En 

bordsladdare med anslutning för sängvibrator (BE1260) finns som tillval.

Diskreta vibrationer Lätt mot handleden

Tydlig identifikation Lysdioder och vibrationer

Laddare ingår Med uttag för sängvibrator

Utbytbart armband Extra textilarmband ingår

Mått och vikt 38  12  49 mm, 27 g

Armbandsmottagare BE8102

Beskrivning

Armbandsmottagaren visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder 

vilken Visitsändare som aktiverats.  Du bär den runt handleden som ett vanligt 

armbandsur. En bordsladdare med anslutning för sängvibrator ingår i paketet.

Ljud Blixt Vibration

Notifiering
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VARSEBLIVNINGSPRODUKTER

Tillbehör
Komplettera din Visitlösning

Kraftig vibration Bra för svårväckta

Gummerad yta Ligger säkert på plats

Säker  Enbart lågspänning

2 m lång sladd Lätt att placera

Mått och vikt 88  88  27 mm, 120 g

Sängvibrator BE1270 / BE1272

Beskrivning

Sängvibratorn genererar kraftfulla vibrationer som väcker även de som sover 

tungt. Anslut den till någon av Visitmottagarna och placera den under madrassen 

eller huvudkudden

Pagerladdare BE1260

Beskrivning

Pagerladdaren används för att ladda batteriet i pagern t ex under natten.  

Du kan också ansluta upp till två sängvibratorer och bli väckt av vibrationer 

under huvudkudden om någon av Visitsändarna aktiveras medan du sover.

Laddningstid  ~ 6 h

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Anslutningar Upp till 2 sängvibratorer

Sladdlängd 1,7 m

Mått och vikt 78  88  43 mm, 385 g

Repeater BE1510

Beskrivning

Repeatern används för att förlänga Visitsystemets räckvidd ytterligare. Den kan 

användas i större byggnader eller i konstruktioner med mycket kompakta väggar. 

Repeatern kan också användas som multifunktionssändare. 

Säker radiolänk Upp till 200 m räckvidd

Signalrepetering Seriekoppla flera enheter

Nätdriven Minimalt underhåll

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Mått och vikt 60  98  30 mm, 110 g

Mobilsensor BE9250 / BE9251

Beskrivning

Mobilsensorn aktiveras när någon ringer eller skickar ett meddelande till din  

mobil eller surfplatta. Ställ den på skärmen och anslut den direkt till väckar-

klockan eller via telefonsändaren till de övriga Visitmottagarna.

Optisk detektion Aktiveras när skärmen tänds

Ljuskänslighet Synligt ljus > 3 lux

Kontakter Sensor: 2,5 mm teleplugg
(BE9250) Adapter: 3,5 mm teleplugg

Batteri (BE9250) 1  AAA 1.5 V alkaliskt
 Drifttid > 1 år
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Trampmatta BE9026

Beskrivning

Trampmattan används tillsammans med telefonsändaren för att detektera när 

någon går ut eller in i ett rum. När man trampar på den skickas en signal till Visit- 

mottagaren som uppmärksammar dig med ljud, ljus eller vibrationer.

Sladdlängd 1,5 m

Kontakt 3,5 mm mono

Vikt 255 g

Färg Svart

Mått  540  395  4,6 mm

Beskrivning

Visit Smart hub kopplar samman ditt hem med dina hörapparater. När en Visit- 

sändare aktiveras skickar Visit Smart hub en signal till din streamer och upp-

märksammar dig med en ljudsignal i dina hörapparater.

Enkel montering Anslut ström och parkoppla

Bluetooth® Upp till 30 m räckvidd inomhus

Batteribackup Fungerar vid strömavbrott

Smart återanslutning Med tydlig ljudindikation

Mått och vikt 100  65  27 mm, 120 g

Smart hub BE1310

Sladdlängd 2,5 m / 0,75 m

Mikrofon Piezoelektrisk

Kontakt 3,5 mm mono

Färg Vit

Vikt 15 g

Extern mikrofon BE9199 / BE9200

Beskrivning

Den externa mikrofonen används med dörrsändaren för att detektera ljudkällor 

som är placerade en bit bort. Den kan t ex detektera ljudet från porttelefonen 

samtidigt som dörrsändarens mikrofon lyssnar av ljudet från dörrklockan.

Sladdlängd 0,5 m

Kontakt 3,5 mm mono 

Öppen brytare < 1cm från magnet

Sluten brytare > 2 cm från magnet

Vikt 25 g

Magnetbrytare BE9023

Beskrivning

Magnetbrytaren används tillsammans med telefonsändaren för att detektera 

när t ex en dörr eller ett fönster öppnas. När magneterna säras skickar telefon-

sändaren automatiskt en signal till Visitmottagaren.
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Väggfäste BE9075

Beskrivning

Väggfästet används för att montera blixtmottagaren på väggen så att blixt-

ljuset syns överallt i rummet. Väggfästet levereras komplett med skruv, plugg 

och bruksanvisning.

Storlek 45  90  50 mm

Material Aluminium

Användning För inomhusbruk

Färg Vit

Vikt 110 g

Extern triggkabel BE9086

Beskrivning

Den externa triggkabeln används för att länka den fristående väckarklockan 

BE1370 till Visitsystemet. Väckarklockan ser då till att du vaknar om en Visit-

sändare aktiveras medan du sover.

Sladdlängd 1,5 m

Kontakt, klocka 3,5 mm stereo

Kontakt, mottagare  3,5 mm mono

Färg Vit

Vikt 20 g

Extern triggkabel BE9253

Sladdlängd 0,5 m

Kontakt 3,5 mm stereo

Färg Vit

Vikt 25 g

Magnetiskt fäste Kräver ingen skruv & plugg.

Lätt att montera Hög vidhäftning och styrka 

Förenklar batteribyte Lätt att ta ner brandvarnaren

Flexibel Passar alla Visitbrandvarnare

Vikt 25 g

Magnetisk monteringssats BE9175

Beskrivning

Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till 

skruv och plugg vid montering av brandvarnare. Den består av två självhäftande 

plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på brandvarnaren.

Beskrivning

Den externa triggerkabeln ansluter BE1370 till ditt Visitsystem. Då kan 

väckarklockan uppmärksamma dig med ljud, ljus och vibration när 

dörrklockan eller telefonen ringer eller om brandlarmet skulle aktiveras.



VARSEBLIVNINGSPRODUKTER

Värdepaket
Ett enkelt sätt att komma igång
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Trådlös Upp till 200 m räckvidd

Lätt att sätta upp Innehåller allt du behöver

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Trygg och säker Godkänd av myndigheter

I paketet BE1580, BE1480, BE1272

Safe värdepaket BE8037

Beskrivning

Safe värdepaket väcker dig med förstärkt ljud, blixtljus och vibrationer under 

huvudkudden om en brand skulle inträffa. Det innehåller en trådlös brandvarnare 

som är ansluten till Visitväckarklockan och en sängvibrator.

Intensivt blixtljus Högeffektiv Xenonblixt

Lätt att sätta upp Innehåller allt du behöver

Roterande topp Rikta blixtljuset dit du vill

Trygg och säker Godkänd av myndigheter

I paketet BE1441, BE1420, RJ11 kabel

Care värdepaket  BE8039

Beskrivning

Care värdepaket hjälper dig att uppfatta när dörrklockan och telefonen ringer. 

Det innehåller en trådlös tryckknapp, en blixtmottagare och en telefonkabel. 

Blixtmottagaren uppmärksammar dig med intensivt blixtljus och lysdioder.
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Ljud Blixt Vibration

Väckning

Hög ljudsignal Ökar gradvis till över 100 dB

Sängvibrator Vibrerar under huvudkudden

Lätt att använda Stora och lättanvända vred

Upplyst urtavla Med justerbar ljusstyrka

Mått och vikt 121  92  108 mm, 390 g

Väckarklocka Classic BE1350

Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud och vibrationer under huvudkudden 

från den medföljande sängvibratorn. Den har en stor och tydlig, upplyst urtavla 

och stora vred som gör det lätt att ställa tid och väckning.

Väckarklocka Pro BE1370

Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, blixtljus och vibrationer från den 

medföljande sängvibratorn. Den är enkel att använda och fullspäckad med 

smarta funktioner som t ex nattlampa, batterireserv och telefonanslutning.

Hög ljudsignal Ökar gradvis till över 100 dB

Intensivt blixtljus Fyra kraftiga LED-blixtar

Sängvibrator Vibrerar under huvudkudden

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Mått och vikt 121  92  108 mm, 390 g

Fristående produkter
Sängvibrator och väckarklockor

Amicussystemet BE2320 | BE2350 | BE2371

Beskrivning

Amicus sändare/mottagare skickar vidare larm från vårdtagaren till systemets 

pager. Amicussystemet är fullt skalbart och kan hantera upp till 3 trådbundna 

och 4 trådlösa medicinska sensorer.

Lätt att sätta upp Fungerar direkt ur paketet

Lång räckvidd Upp till 600 m

Regelbundna självtest För batteri och anslutningar

Batterireserv Fungerar vid strömavbrott

Samtal och SMS Larm direkt i mobilen

Vibio BE1221

Beskrivning

Vibio är en trådlös sängvibrator som används tillsammans med Vibio-appen. I appen, 

som finns för både iOS och Android, skapar och hanterar du enkelt dina alarm. Du 

kan även välja att få notifieringar för telefonsamtal och meddelanden.

Kraftfulla vibrationer  Väcker dig som sover tungt

Bluetooth®  Lättanvänd mobilapp ingår

Smarta notifieringar  För samtal och meddelanden

Snoozeband Snooza med ett lätt ryck

Mått och vikt 27  94  94 mm, 153 g



LYSSNINGSHJÄLPMEDEL

Lyssningshjälpmedel
Upptäck glädjen i att höra bättre

Domino Pro lyssningssystem BE8005

Mikrofon Rundupptagande

Ljudåtergivning 16 bit digital stereo

Inbyggd telespole  För lokaler med teleslinga

Batterier 2  AA 1,5V batterier

Mått och vikt 140  45  27 mm, 133 g

Maxi samtalsförstärkare BE2020

Beskrivning

Maxi är en mycket robust och användarvänlig digital samtalsförstärkare, speciellt 

utvecklad för dig som behöver stora, enkla och tydliga reglage. Den används 

med hörlurar eller med halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

Mikrofoner Rundupptagande / riktverkande

Ljudåtergivning 16 bit digital stereo

Inbyggd telespole  För lokaler med teleslinga

Batterier Uppladdningsbart litiumjon

Mått och vikt 99  48  22 mm, 74 g

Mino samtalsförstärkare BE2030

Beskrivning

Mino är en digital samtalsförstärkare, utvecklad för dig som vill ha en liten 

och lätt enhet som ryms diskret i fickan. Den används med hörlurar eller med 

halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

Beskrivning

Domino är ett helt digitalt lyssningssystem som lyfter fram tal i bullriga miljöer 

så att du hör orden klart och tydligt. Det består av en mottagare som plockar 

upp tal i din närhet och en sändare som fångar upp tal på lite längre håll.

Mikrofoner Runduppt. och riktverkande

Ljudåtergivning 16 bit digital stereo

Radiolänk  2.4 GHz bredband

Batterier Uppladdningsbart litiumjon

Mått och vikt 99  48  22 mm, 74 g
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Maxi Pro samtalsförstärkare BE2021

Teknik Qualcomm® aptX™ Low Latency

Ingångar Analog och digital ingång

Räckvidd  Upp till 25 m, fritt fält

Laddning USB typ A

Mått och vikt 24  88  48 mm, 70 g

Maxi Pro TV-sändare BE2022

Beskrivning

Maxi Pro TV-sändare strömmar ljud i full Hi-Fi kvalitet direkt till dina öron via din 

Maxi Pro samtalsförstärkare. TV-sändaren har både analog och digital ingång och 

kan anslutas till de allra flesta moderna teveapparater.

Beskrivning

Maxi Pro samtalsförstärkare är utformad för personer med nedsatt syn eller 

begränsad motorik. Följ med i konversationen vid middagen, anslut den till  

TVn eller använd den med mobilen för att förstärka rösten hos den som ringer.

Mikrofoner Rundupptaggande/riktverkande

Ljudåtergivning 16 bit digital stereo

Teknik  Qualcomm® aptX™ Low Latency

Batterier Uppladdningsbart litiumjon

Mått och vikt 140  45  27 mm, 127 g

Teknik Qualcomm® aptX™ Low Latency

Flexibel Förstärker tal, TV-ljud och mobil

Enkel att använda Tydliga knappar med symboler

I paketet BE2021, BE2022

Mått och vikt 140  45  27 mm, 197 g

Maxi Pro TV-system BE8054

Beskrivning

Maxi Pro TV-system är ett komplett lyssningsverktyg som ansluter via Bluetooth 

till din TV, smartphone, surfplatta och radio. Lyssna med hörlurar eller använd 

en halsslinga om du har hörapparat eller cochleaimplantat.



LYSSNINGSHJÄLPMEDEL

Tillbehör
Komplettera ditt lyssningshjälpmedel

Halsslinga BE9159 / BE9161

Microset™ BE9129

Beskrivning

MicroSet™ är ett tillbehör speciellt utvecklat för Mino som består av en diskret 

myggmikrofon och en öronsnäcka. Fäst myggmikrofonen på kavajslaget så kan 

du ha Mino i fickan och få händerna fria för annat.

Sladdlängd  95 cm

Kontakt 3,5 mm stereo

Mikrofon Rundupptagande (omni)

Vikt 15 g

Färg Svart

Extern mikrofon BE9127

Beskrivning

Den externa mikrofonen kan användas som en förlängd mikrofon under möten 

för att förbättra signal-/brusförhållandet. Den kan också användas för att lyssna 

på TV genom att fästa mikrofonen på TV:ns högtalare.

Kabelset BE9126

Beskrivning

Med kabelsetet kan du ansluta ditt lyssningshjälpmedel till din TV, mobil eller 

HiFi-anläggning och njuta av högkvalitativt stereoljud. Paketet innehåller en 5 

m lång stereokabel med teleplugg och en RCA (Phono) adapter.

Sladdlängd, kabel 5 m

Kontakter, kabel 2,5 till 3,5 mm stereo

Sladdlängd, adapter 25 cm

Kontakter, adapter Phono till 3,5 mm stereo

Färg Svart

Sladdlängd 5 m

Kontakt 2,5 mm mono

Mikrofon Rundupptagande

Vikt 35 g

Färg Svart
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Hög utnivå Dubbla kanaler

Mjukt tyghölje  Komfortabel & hygienisk

Trasselfri kabel Lätt att hantera

Guldpläterad kontakt Förhindrar korrosion

Sladdlängd 90 cm resp. 15 cm

Beskrivning

Halsslingan är liten och lätt och genererar en hög utnivå. Anslut den till samtals-

förstärkaren eller mobiltelefonen och växla till T-läge på hörapparaten. Den finns 

med lång sladd (art. nr. BE9159) och kort sladd (art. nr. BE9161).

Frekvensomfång 20 Hz - 20 kHz

Impedans 32 Ω ± 10%

Känslighet  105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Sladdlängd 1,2 m

Hörlurar BE9122

Beskrivning

Stereohörlurarna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är relativt 

täta och ger ett klart och tydligt ljud utan återkoppling. Hörlurarna är utrustade 

med en enkelsidig sladd och är mycket lättanvända.

Stetoclips BE9125

Beskrivning

Stetoclipsen är speciellt utvalda för våra samtalsförstärkare och levererar en ljud- 

nivå i mono på upp till hela 145 dB. De är lätta, bekväma att bära och mycket 

enkla att sätta på och ta av. 

Frekvensomfång 20 – 5000 Hz

Känslighet 124.8 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3.5 mm stereoplugg

Vikt 40 g

Sladdlängd 0.8 m

Frekvensomfång 20 Hz - 20 kHz

Impedans 16 Ω +/- 10%

Känslighet 93 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Sladdlängd 1,2 m

Öronsnäckor BE9124

Beskrivning

Öronsnäckorna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är lätta och 

ger ett tydligt och detaljerat ljud. De är mycket täta vilket förebygger rundgång 

och ger ett minimum av störande omgivningsljud.

Reseetui BE9147

Beskrivning

Reseetuiet är speciellt designat för Bellman & Symfons samtalsförstärkare och 

lyssningssystem. Det är tillverkat i slitstark canvas och skyddar effektivt alla dina 

lyssningstillbehör under resan.

Slitstark canvas Tål tuff behandling

Förstärkt yttre Skyddar effektivt

Magnetlås Lätt att öppna och stänga

Storlek 19  15  5 cm

Färg Svart med vita kantband
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Hörlurar med mikrofon BE9233 Öronsnäckor med mikrofon BE9229

Frekvensomfång 20 Hz - 20 kHz

Impedans 32 Ω ± 10%

Känslighet  105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Sladdlängd 1,2 m

Beskrivning

Stereohörlurarna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare. 

De är utrustade med en enkelsidig sladd, en fullt integrerad mikrofon och en 

knapp som bryter för telefonsamtal.

Frekvensomfång 20 Hz - 20 kHz

Impedans 16 Ω +/- 10%

Känslighet 93 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Sladdlängd 1,2 m

Beskrivning

Öronsnäckorna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare 

och används för att lyssna ostört på musik eller tala i telefon. De är utrustade 

med en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal.



Bluetooth® 5.0 Upp till 50 m räckvidd

Adaptivt ljus Justeras automatiskt utifrån omgivande ljus

Lång livslängd Upp till 30 000 h livslängd

Varmvit Låg värme- och energikonsumtion

Glödlampor BE2510 (sovrum), BE2511 (hall) och BE2520 (badrum)

Light My Way, Large  BE8108

Beskrivning

Light My Way tänder automatiskt belysningen när du behöver gå upp om natten. 

Det här paketet är anpassat för en större bostad med flera rum och innehåller 

lampor för sovrum, hall och badrum.

Light My Way, Small BE8107

Beskrivning

Light My Way använder smarta trådlösa sensorer för att förebygga fallolyckor i 

hemmet. Paketet är anpassat för den mindre bostaden eller enrummaren. Det 

innehåller lampor för sovrum och badrum.

1 Sängsensor
 Lägg den under kudden  

eller bäddmadrassen.

2 Trådlösa strömbrytare
 Fäst dem på väggen där  

de är enkla att nå.

3 Smarta glödlampor
 Placera dem i lamporna längs 

vägen från sovrum till badrum.

Light My Way
Förebygg fallolyckor hemma

1

2

3

2

3

3

Frekvensen av nattbestyr ökar väsentligt hos äldre och risken för att 
falla är stor när du är nyvaken och ostadig på fötterna. Light My Way 
känner av när du kliver ur sängen och tänder automatiskt belysningen 
så att du kan röra dig säkert mellan sovrummet och badrummet. 
Systemet består av följande:

Bluetooth® 5.0 Upp till 50 m räckvidd

Adaptivt ljus Justeras automatiskt utifrån omgivande ljus

Lång livslängd Upp till 30 000 h livslängd

Varmvit Låg värme- och energikonsumtion

Glödlampor BE2510 (sovrum) och BE2520 (badrum)
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Vi brinner för din hörsel.
På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift 
att skydda hörseln och förbättra livskvaliteten 
för människor med nedsatt hörsel. Tillsammans 
med hörselvården vill vi göra det möjligt för så 
många människor som möjligt att leva ett enk-
lare och säkrare liv.


