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UURWERKEN

Arsa braille horloge unisex

Arsa braille horloge

Arsa braille horloge unisex. Dit horloge is speciaal
ontworpen voor blinden en slechtzienden. Het beschikt
over een hoogwaardig en nauwkeurig Zwitsers
uurwerk. De tijd staat zowel weergegeven in grote
cijfers als duidelijk voelbare punten. Zodoende kunt u
de tijd eenvoudig aflezen. Het horloge heeft een
roestvrij stalen behuizing en is voorzien van een chique
lederen band. De slanke band en de grijzen wijzerplaat

Arsa braille horloge met puntindicatie. Dit horloge is
speciaal ontworpen voor blinden en slechtzienden. Het
beschikt over een hoogwaardig en nauwkeurig
Zwitsers Quartz uurwerk. De tijd staat zowel
weergegeven in grote cijfers als duidelijk voelbare
punten. Zodoende kunt u de tijd eenvoudig aflezen. U
kunt het klepje openen onderaan bij de 6. Het horloge
heeft een roestvrij stalen behuizing en is voorzien van

geven het horloge een moderne uitstraling. Het Arsa
braille horloge unisex is geschikt voor zowel dames als
heren.

een chique lederen band.

Klik hier voor een Arsa braille horloge in dames- of
herenuitvoering.

Specificaties:
» Beschikbaar in dames- en herenmodel;
» Hoogwaardig Zwitsers Quartz uurwerk;
» Zilveren wijzerplaat met puntindicatie;
» Doorsnede: 27 mm (dames) of 34 mm (heren);
» Materiaal band: leer;
» Horlogekast: zilver roestvrij staal;
» Niet waterdicht.

Specificaties:
» Unisex model;
» Hoogwaardig Zwitsers uurwerk;
» Tijdweergave met puntindicatie;
» Grijzen wijzerplaat;
» Doorsnede: 34 mm;
» Gewicht: 0,09 kg;
» Materiaal band: leer;
» Materiaal behuizing: RVS;
» Niet waterdicht.

Klik hier voor een Arsa braille horloge in unisex model.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

AS623B160

Extra
Informatie
Unisex

Artikelnummer

Doorsnede

Prijs

34 mm

€175,00

MyTime sprekend klokje
MyTime is een sprekend klokje van hoge kwaliteit.
Deze klok kan de tijd en dag van de week zowel
digitaal als analoog aankondigen. Dit kan het apparaat
bovendien in 10 talen, waaronder Nederlands. Het
ontwerp van MyTime volgt hetzelfde eenvoudige
concept als de DianaTalks horloges. Het heeft daarbij
echter ook extra functies, zoals volumeregeling en
externe activering van de tijdsaankondiging. De
tijdsaankonding van MyTime klinkt als volgt:
16:56 – Digitaal: “vrijdag, zestien uur zesenvijftig”

Extra
Informatie

Doorsnede

Prijs

AS620D726

Dames

27 mm

€129,95

AS623B117

Heren

34 mm

€129,95

Fysic FK470 alarmklok (met
XXL-display)
De Fysic FK470 alarmklok beschikt over een XXLdisplay met extra grote cijfers. Vanwege het duidelijke
zwart-rood contrast zijn die nog beter leesbaar.
Hierdoor is het een ideale alarmklok voor senioren
en/of mensen met een visuele beperking. De wekker
heeft een FM-audiofunctie, waardoor u door zowel een
alarm als de radio gewekt kunt worden. U kunt tot 10
radiostations opslaan, zodat u met één druk op de
knop naar uw favoriete radiozender luistert. De radio
heeft automatisch uitschakeling tussen de 10 en 90
minuten, zodat u met muziek in slaap kunt vallen.

https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana
Wilt u op een andere tijd dan uw partner gewekt
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_Talks_dutch_digital.mp3

16:56 – Analoog: “Het is vier minuten voor vijf,
vrijdagmiddag”
https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana
_Talks_dutch_analog.mp3

Het MyTime sprekend klokje is voorzien van een
antislipvoet en magneten, waarmee u het op ieder
metalen oppervlak kan bevestigen, zoals een koelkast,
rolstoel of ziekenhuisbed. Wij leveren de MyTime met
een draagriem, batterijen en een oortelefoon.
Klik hier voor de Nederlandstalige handleiding van de
MyTime.
Specificaties:
» Biedt zowel digitale als analoge tijdsweergave;
» Spreekt 10 talen, waaronder Nederlands;
» Met volumeregeling;
» Externe activering tijdsaankondiging mogelijk;
» Met antislipvoet en magneten;
» Levering inclusief draagriem, batterijen en
oortelefoon.

Producteigenschappen

worden door dezelfde wekker? Dit kan met de Fysic
FK470 alarmklok door twee verschillende wektijden in
te stellen. De alarmklok heeft een slaapassistent die
aantoont wanneer het dag en nacht is. Zo weten
mensen met geheugenproblemen wanneer het tijd is
om op te staan of wanneer ze nog in bed kunnen
blijven liggen. De wekker werkt zowel op batterijen als
op AC-stroom.
Specificaties:
» XXL-display met extra grote cijfers;
» Duidelijk zwart-rood contrast;
» FM-radiofunctie met automatische uitschakeling
tussen 10-90 minuten;
» Alarmfunctie door alarm of radio;
» 2 onafhankelijke alarmtijden instelbaar;
» Tot 10 radiostations opslaan;
» Met slaapassistent voor mensen met
geheugenproblemen;
» Werkt op AC-stroom en batterijen;
» Levering inclusief batterijen (1x AA).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Afmeting
121 x

FK470

Zwart

244 x 56
mm (L x
B x H)

Artikelnummer

Kleur

Prijs

20175

Zwart

€118,00

Prijs

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

€39,99

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Fysic FK150 analoge
dementieklok

Fysic FK105 analoge wandklok

De Fysic FK150 analoge dementieklok geeft de tijd
analoog aan. Deze klok is speciaal ontworpen voor
mensen met geheugenproblemen, dementie of
Alzheimer. De klok heeft een grote wijzerplaat met
daarop grote cijfers in contrasterende kleuren.
Bovendien geeft deze klok duidelijk het verschil tussen
dag en nacht aan door verschillende beelden weer te
geven. In de ochtend toont de klok vogels en een
opkomende zon, terwijl er in de avond sterren en een
maan verschijnen. Daardoor is het meteen duidelijk
welk dagdeel het is. De Fysic FK150 analoge
dementieklok heeft een aluminium behuizing en is
eenvoudig te monteren en bedienen.

De Fysic FK105 analoge wandklok geeft de tijd
analoog aan. De klok heeft een doorsnede van 30 cm
en zodoende een grote wijzerplaat, waardoor hij goed
af te lezen is in grote ruimtes. De grote cijfers in
combinatie met het zwart-wit contrast maken deze
klok ook een handig uurwerk voor mensen met een
visuele beperking.
De Fysic FK105 analoge wandklok beschikt over een
Quartz uurwerk, dat werkt op batterijen die lang
meegaan. Bijkomend voordeel van dit uurwerk is dat
het een stil uurwerk is. Hierdoor heeft u geen last van
een tikkend geluid op de achtergrond. De klok heeft
een solide aluminium behuizing en is eenvoudig te
monteren en bedienen.

Specificaties:
» Analoog;
» Wijzerplaat met grote cijfers en duidelijk contrast;
» Geeft het verschil aan tussen dag en nacht d.m.v.
beelden;
» Doorsnede: 30 cm;
» Materiaal: aluminium;
» Eenvoudige montage en bediening;
» Levering inclusief batterijen (1x AA).

Specificaties:
» Analoog;
» Wijzerplaat met grote cijfers en duidelijk contrast;
» Met hoogwaardig Quartz uurwerk (stil);
» Doorsnede: 30 cm;
» Afmeting: 300 x 48 mm (doorsnede x dikte);
» Materiaal: aluminium;
» Eenvoudige montage en bediening;
» Levering inclusief batterijen (1x AA).

Producteigenschappen

Producteigenschappen
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Artikelnummer

Doorsnede

Materiaal

Prijs

Artikelnummer

Doorsnede

FK150

30 cm

Aluminium

€34,99

FK105

30 cm

Grootcijferhorloge Arsa

Afmeting
300 x 48
mm

Materiaal

Prijs

Aluminium

€19,99

MinnieTalks Nederlands
sprekende sleutelhangerklok

Grootcijferhorloge Arsa is een Low Vision horloge dat
speciaal ontworpen is voor mensen met een visuele
beperking. Het horloge heeft namelijk een extra grote
wijzerplaat van mineraalglas, met een diameter van 40
mm. Bovendien is dit horloge verkrijgbaar in 2
verschillende varianten met een hoog contrast. Ofwel
met een witte wijzerplaat met zwarte cijfers, ofwel met
een zwarte wijzerplaat met witte cijfers.
Het grootcijferhorloge Arsa beschikt over een Zwitsers
Quartz uurwerk, dat bekend staat om zijn hoge
kwaliteit. Het uurwerk zit in een aluminium kast en
heeft een lederen band rondom. Hoewel het horloge
groot is, is het licht van gewicht. Een handige
eigenschap van dit horloge is tot slot, dat het tot 30
meter onder water waterbestendig is. Wij leveren het
horloge in een zwart hardcover doosje.

MinnieTalks is een sprekende, 6-talige miniklok in de
vorm van een sleutelhanger. Deze sleutelhanger heeft
een helder geluid van hoogwaardige kwaliteit. Dankzij
het handige formaat kunt u hem gewoon in uw
(broek)zak dragen. Deze klok kan de tijd zowel digitaal
als analoog voorgelezen worden, net als bij de
DianaTalks horloges.
06:38 – Digitaal: “maandag, zes uur achtendertig”
https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/My_T
ime_Dutch_digital.mp3

06:38 – Analoog: “Het is acht minuten over half zeven,
maandagochtend”
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Specificaties:
» Zowel grote cijfers als groot kleurcontrast;
» Met Zwitsers Quartz uurwerk;
» In 2 verschillende varianten leverbaar;
» Diameter wijzerplaat: 40 mm;
» Materiaal: aluminium kast met lederen band;
» Waterbestendig tot 30 meter;
» Gewicht: 70 gram.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Doorsnede

Prijs

Wit
AS8620.13402

met
zwarte

40 mm

€129,95

https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/My_T
ime_Dutch_analog.mp3

Het ontwerp van de MinnieTalks sleutelhanger heeft
drie verborgen toetsen, waarmee u de tijd kunt
instellen. U kunt deze bedienen met een scherp
voorwerp zoals een balpen: dit om te voorkomen dat u
fouten maakt bij het gebruik van het product. Er is
slechts één bedieningsknop om de uitspraak van de
tijd te activeren. U kunt het apparaat instellen in 5
verschillende talene talen, namelijk Nederlands, Engels,
Duits, Spaans, Frans en Italiaans.
De tijd stellen wij voor u in, zodat u de sleutelhanger bij
levering meteen kunt gebruiken. Wij leveren de
MinnieTalks in een bijpassend doosje.

cijfers

Link naar: Nederlandstalige handleiding MinnieTalks
Zwart
AS8620.12402

met
witte
cijfers

40 mm

€129,95

Specificaties:
» Afmeting: 6,5 x 4 x 2,6 cm (L x B x H);
» Wordt geleverd inclusief batterij
(knoopcelbatterij CR2032).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

20176

Zwart

€39,95
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Lenco digitale klok CR-30
Lenco digitale klok CR-30 is een modern vormgegeven
wekkerradio met tal van handige functies. Hij heeft een
eenvoudig ontwerp en daardoor spreekt de bediening
ook voor zich. Op het XXL led scherm ziet u 24/7
duidelijk hoe laat het is. Dit mede dankzij het heldere
wit op zwart contrast.
De Lenco digitale klok CR-30 is uitgerust met een
dubbele alarmfunctie. Het wordt dus lastig u nog te
verslapen: de wekker gaat gewoon nog een keer af.
Bovendien heeft deze wekkerradio FM radio-ontvangst,
waardoor u in bed een muziekje of het nieuws kunt
beluisteren.
Het apparaat werkt op stroom, maar mocht de stroom
uitvallen is er een back-up achter de hand die op
batterijen werkt.
Specificaties:
» Dubbele alarmfunctie;
» Radio-ontvangst: FM;
» Grootte display: 3 inch;
» Afmeting (hoogte x diepte x breedte): 12 x 5,5 x 25,5
cm;
» Materiaal: kunststof.

Producteigenschappen

DianaTalks Nederlands
sprekend horloge
DianaTalks is een sprekend horloge, met een
hoogwaardige geluidskwaliteit in wel 6 talen
(Nederlands, Duits, Spaans, Engels, Frans en Italiaans).
De versies Touch en Large beschikken nog over 4 extra
talen, namelijk: Zweeds, Deens, Noors en Fins.
De wijzerplaat van dit horloge is analoog (in de versies
Small, Large en Royal) en heeft voor een duidelijk
contrast een witte achtergrond met zwarte cijfers en
wijzers. Bij de nieuwe versie 'Touch' is het scherm
zwart en wordt de uitspraak van de tijd geactiveerd
door het scherm aan te raken, wat ideaal is voor
mensen die volledig blind zijn.

Instellen DianaTalks
Met een draaiknop kunt u de wijzers op de juiste tijd
instellen. Als u de spreekknop 3 seconden ingedrukt
houdt, klinken er twee korte piepsignalen en is de
spreekfunctie ingeschakeld. Het horloge spreekt
vervolgens de tijd en de dag van de week digitaal of
analoog uit, afhankelijk van wat u heeft ingesteld. Dit
gaat als volgt:
16:56 – Digitaal: “vrijdag, zestien uur zesenvijftig”
https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana
_Talks_dutch_digital.mp3
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Artikelnummer

CR-30WH

Extra
Informatie
Wit op
zwart

Kleur

Wit

Prijs

€34,99

16:56 – Analoog: “Het is vier minuten voor vijf,
vrijdagmiddag”
https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana
_Talks_dutch_analog.mp3

Als u de spreekknop 5 seconden ingedrukt houdt,
klinkt er één kort piepsignaal en is de spreekfunctie in
slaapstand.
Dit DianaTalks horloge heeft drie verborgen knoppen,
namelijk één voor het instellen van de taal, één voor
het instellen van dag en tijd en één voor het instellen
van een analoge of digitale tijdweergave. U kunt deze
verborgen knoppen met een puntig voorwerp, zoals
een balpen of een tandenstoker, bedienen. Dit om te
voorkomen dat u de instellingen per ongeluk tijdens
het dagelijks gebruik wijzigt.
Dit sprekend horloge is een onmisbaar hulpmiddel
voor mensen met een visuele beperking. De tijd stellen
wij voor u in, zodat u het horloge bij levering meteen
kunt gebruiken. Het horloge wordt geleverd met een
CR2025 batterij (ook los verkrijgbaar!) in een zwarte
geschenkverpakking.
Klik hiervoor de Nederlandse handleiding DianaTalks
en hier voor de Nederlandse handleiding DianaTalks
Touch.
Klik hier voor een instructie over het vervangen van de
batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Doorsnede

Prijs

20174

Touch

33 mm

€99,00

20172

Large

37 mm

€99,00

20171

Royal

43 mm

€99,00
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