PRODUKTBLAD
TALFÖRSTÄRKARE
FLEXITAL - 2

Flexital-2 ett flexibelt trådlöst talförstärkarsystem
FLEXITAL - i hemmet:
Flexital är väl anpassad för hemmabruk. Räckvidden täcker en normalstor villa .Sändare och mottagare
kan placeras i skilda rum
FLEXITAL – för rullstolsburen
Med ett smidigt fäste kan Mottagaren enkelt monteras på rullstolen eller sjuksängen. Mottagaren kan lätt
flyttas till ett angränsande rum eller ställas på bordet.
FLEXITAL – med hörlurar
Flexital kan anslutas till en liten mottagare, till denna mottagare anslutes hörlurar , det medför att man kan
kommunicera fritt utan att bära på någon högtalare .
FLEXITAL – för lärare
Flexital är lämplig för lärare med svag röst , högtalaren placeras i klassrummet och läraren justerar
volymen på sändaren till lämplig nivå . Räcker det ej med en högtalare går det att ansluta fler så att
bästa ljudbild fås i klassrummet .
FLEXITAL – som hjälpmedel
Flexital är godkänd av handikappinstitutet som rekommenderat hjälpmedel . Det medför att
försäkringskassan oftast betalar kostnaden efter det att en logoped eller läkare har ordinerat detta hjälpmedel

Komplett högtalare med mottagare och förstärkare.
Det går att ansluta obegränsat antal högtalare
Till en sändare

Sändaren placeras lämpliktvis i
byxlinningen

Det går bra att använda naksetmikrofonen
i kombination med glasögon

vid behov kan antennen vikas

Sändare
Med 16 olika
freqvenser

Naksetmikrofon

Tillbehör:
Flexital-2 går att kombinera med flertal tillbehör , det medför att den blir flexibel och
användbar i flera applikationer .
Mottagare:
Denna mottagare går att ansluta till hörlur
Och är till stor hjälp när man skall röra sig fritt i ex
Lägenheten och har behov att kommunicera .
Den är även användbar när man använder rullstol i en bullrig
miljö .

Extra högtalare:
Det går att ansluta obegränsat med högtalare vilket
medför att systemet kan anpassas till lokalens storlek
och behov av ljudförstärkning .
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Den extra mottagaren är liten och smidig och bärs
enkelt i en ficka eller fästes med ett clips i byxlinningen.
Mottagaren kan även anslutas till andra ljudsystem
Mottagaren har laddningsbara batterier och laddare

Handmikrofon:
Den lilla mikrofonen kan anslutas direkt till sändaren.
Sändaren kan då användas som en trådlös handmikrofon .
Detta är användbart om flera vill tala med samma sändare
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