AUDIO-APPARATUUR
Daisyspeler
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.
Instelbare voorleessnelheid.
Dit toestel is uitgerust met een
handvat.
Een hoofdtelefoon kan gekoppeld
worden aan de Daisyspeler.
Het apparaat wordt geleverd met een
afdekplaat voor een eenvoudiger
gebruik.
USB poort en 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.
Geluidsopname via ingebouwde
microfoon.
Oplaadbare batterij.
Afmetingen: 114 x 62 x 18 mm.
Gewicht: 110 gr.

020002259
I-Speak, daisyspeler zeer
gebruiksvriendelijk.
Diverse navigatiemogelijkheden en
toevoegen van bladwijzer.
Instelbaar volume alsook
spreeksnelheid en toonhoogte.
USB poort en gleuf voor
geheugenkaart.
Oplaadbare batterij.
Inclusief hoofdtelefoonaansluiting van
3,5 mm en draagkoffer.

020001802
Accupack voor Daisyspeler Victor
Reader Stratus 4.

020001728
Accupack voor Daisyspeler PlexTalk
PTN-2.

020002103
Accupack voor Victor Reader Stream.

Hoofdtelefoon
020002221
Hoofdtelefoon Philips.
Helder en krachtig geluid.
Boog en oorschelpen volledig
regelbaar voor langdurig comfort.
Kleur: zwart.

Afstandsbediening
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 zowel voor
televisie als stereo-installatie.
Batterijen inbegrepen.

Dictafoon
020001967
Voice recorder Cobolt.
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.

020002148
Multi-memo, voice recorder.
Eenvoudig in gebruik, voelbare
indicaties op de toetsen.
De maximum opname tijd per bericht
is beperkt tot 6 minuten.
Geheugencapaciteit : 60 berichten.
3 batterijen 13 GA inbegrepen.

020001906
Voice Pad.
Pad van zelfklevende kunststof om
een persoonlijke groet in te spreken
en nadien in een wenskaart in te
brengen.
Inspreektijd: 1 tot 10 sec.
Afmetingen: 80 x 53 x 5 mm.
020002350
Registreer en verzend uw persoonlijk
bericht met deze wenskaart.
Duurtijd opname : 40 seconden.
Werkt op 3 batterijen
AG10 (LR1130), inbegrepen.

020002231
Voice Pad.
Mogelijkheid om telkens 1 bericht op
te nemen met een totale duur van
40 seconden.
Bovenaan de ingebouwde microfoon
bevindt zich een spiegel en een wit
vlak waar afbeeldingen, cijfers of
woorden kunnen toegevoegd worden
die overeenkomen met de opname.
Inclusief droog veeg om de
geschreven boodschap te
verwijderen.
Werkt op 3 batterijen AAA, niet
inbegrepen.
020002232
Micro speak.
Digitale voice recorder, hoge
kwaliteit.
Opnamecapaciteit tot 96 uur.
Regelbaar volume.
Zakformaat 105 × 60 x 25mm.
Oplaadbare batterij via de micro-USB
poort.

020002302
Mini Wilson versie 3.
Digitale recorder, ultradun en
compact.
Opname tijd : 2 uren.
Regelbaar volume.
Met eenvoudige vocale instructies
uitsluitend in het engels.
Ingebouwde oplaadbare batterij.
Geleverd met micro-USB-oplaadkabel
en etui met klittenband.

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.
Verkocht per stuk.

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.

020002337
Zilveroxide knoopcel SR41, 1,5 volts.

020002105
Herlaadbare batterij AAA-HR03,
1,2 volts.

Batterij-opladers
0200001554
FRANSSPREKENDE batterij-oplader
geschikt voor batterij type AAA, AA,
C, D, 9V blok.
Keuze tussen 5 geluidniveau’s.

020001557
NEDERLANDSSPREKENDE batterijoplader geschikt voor batterij type
AAA, AA, C, D, 9V blok.
Keuze tussen 3 geluidniveau’s.

