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AUDIO-APPARATUUR

Daisyspelers
	020001643
De PlexTalk PTN2 is een audiospeler waarmee je boeken en muziek, die op een digitale drager werden opgenomen, kunt beluisteren. Dit apparaat beschikt over een geïntegreerd spraaksysteem evenals een ingebouwde luidspreker. En USB-poort maakt het downloaden, het lezen van tekstbestanden en HTML bestanden,...mogelijk. Een hoofd telefoon kan gekoppeld worden aan de Daisyspeler. De PlexTalk PTN2 wordt geleverd met een afdekkap die een aantal knoppen afdekt voor een eenvoudiger gebruik.
	020001847
	De Victor Reader Stratus 4M is een 	audiospeler waarmee je boeken en 	muziek, die op een digitale drager 	werden opgenomen, kunt 	beluisteren. Dit apparaat beschikt 	over een geïntegreerd 	spraaksysteem evenals een 	ingebouwde luidspreker. 						Deze Daisyspeler is uitgerust met 							een handvat en kan gekoppeld 							worden aan een hoofdtelefoon.							Het apparaat wordt geleverd met 							een afdekkap die een aantal 								knoppen afdekt voor een 								eenvoudiger gebruik, USB-stick + 							gleuf voor geheugenkaart.
	020001848					
	De Victor Reader Stream is een 	daisy-speler in zakformaat. 	Download MP3 bestanden op de 	Stream of copieer daisy cd's op de 	geheugenkaart en u kan van uren 	leesplezier genieten. 	Oplaadbare batterij. 	Afmetingen : 11,7 x 6,6 x 2,3 cm.							Gewicht : 170 gr.
	020001568
	Accupack voor Daisyspelers Victor 	Classic X en X+.
	020001802
	Accupack voor Daisyspeler Victor 	Reader Stratus 4.
	020001718
	Accupack voor Daisyspeler PlexTalk 	PTN-1.
	020001728
	Accupack voor Daisyspeler PlexTalk 	PTN-2.

Hoofdtelefoon

	020001826
	Hoofdtelefoon Philips, helder en 	krachtig geluid, de oorschelpen 	draaien 165° voor extra 	flexibiliteit, 	zachte oorkussens van 75 mm 	voor langdurig comfort. 

Radio

	020001912
	Mini dolmen radio LA69 Lexon. 	Kleine trendy radio, zeer 	gebruiksvriendekijk. 	Telescopische antenne.
	Afmetingen : 13 x 8,5 x4,2 cm. 	Gewicht : 325 g. 	Werkt op batterijen (3 x AA 1,5V). 						Verkrijgbaar in verschillende 								kleuren volgens beschikbaarheid : 							blauw-groen, roos, geel, grijs en 							donkergrijs.

Afstandsbedieningen

	020001558
	De universele afstandsbediening 	Doro HandleEasy 321rc is speciaal 	voorzien voor mensen met een 	beperkte motoriek, is eenvoudig 	vast te houden en te bedienen.	(verandering van kanaal en regelen 	van het geluidsvolume, televisie en 	stereo-installatie). 	Batterijen inbegrepen.
	020001887
	Universele afstandsbediening 	Philips SRP 1101/10. 	Compact en eenvoudig in gebruik 	om gemakkelijk van zender te 	switchen. 21 blauwe toetsen op 	zilverkleurige achtergrond.

Dictafoon

		020001967
	Voice recorder. Compact toestel, 	gebruiksvriendelijk voor opname 	van korte berichten. Kan overal 	gebruikt worden als hulpmemo.	 Capaciteit: 30 berichten met een 	maximum duur van 30 seconden.	1 ronde bedieningsknop en								2 kleinere toetsen voor het 								selecteren van de berichten.								 Met eenvoudige vocale instructies 							uitsluitend in het engels.

Batterijen en knoopcellen

	020001045
	Batterij MN2400, LR03 (AAA), 	1,5 volts.
	020000306
	Batterij MN1500, LR6 (AA), 	1,5 volts.
	020001806
	Batterij MN1400, LR14, 1,5 volts.
	020000338
	Batterij MN1604, 6LR61, 9 volts.
	020000379
	Knoopcel CR2016, 3 volts.
	020001098
	Knoopcel LR43, 1,5 volts.
	020000414
	Knoopcel V13GA, LR44, 1,5 volts.
	020000561
	Knoopcel CR2032, 3 volts.
	020001383
	Knoopcel V377, SR66, 1,55 volts.
	020000308
	Knoopcel CR2025, 3 volts.
	020000747
	Knoopcel CR2430, 3 volts.

Batterij-opladers

	020001554
	FRANSSPREKENDE batterij-oplader 	geschikt voor batterij type AAA, AA, 	C, D, 9V blok. 	3 niveau's mogelijk.

	020001557
	NEDERLANDSSPREKENDE batterij-	oplader geschikt voor batterij type 	AAA, AA, C, D, 9V blok. 	3 niveau's mogelijk.

