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TELEFONIE

Fysic draadloze noodknop met
GPS FXA-100
Fysic draadloze noodknop met GPS FXA-100 is een
intelligent hulpmiddel, dat het leven een stukje veiliger
maakt. Met de noodknop in de buurt weet u dat hulp
nooit ver weg is. Zeker omdat de noodknop via het
GSM-netwerk voor mobiele telefonie werkt; een
netwerk dat heel betrouwbaar is, met een dekking van
bijna 100%. De SOS noodknop is SIM-lock vrij, dus u
hoeft er geen abonnement voor af te sluiten.
Hoe werkt de FXA-100 SOS noodknop?
U kunt de nummers van vijf contactpersonen in de SOS
noodknop programmeren. Zoals een partner,
buurvrouw, kind of kennis. Wanneer u op de knop drukt
belt het systeem automatisch naar het eerste nummer.
Daarna belt de SOS noodknop naar het volgende
nummer van de lijst. U kunt ook 112 als laatste
nummer programmeren, voor het geval dat de eerste
vier contactpersonen niet bereikbaar zijn. Als de
verbinding tot stand komt, kunt u met de handen vrij
praten en luisteren. Weet u niet precies waar u bent of
kunt u moeilijk praten? Dat is geen probleem, want de
ingebouwde GPS-tracker bepaalt uw locatie heel
nauwkeurig en stuurt deze informatie naar uw

Fysic mobiele klaptelefoon F20
Fysic mobiele klaptelefoon F20 is een eenvoudige
telefoon die uitermate geschikt is voor mensen met
een visuele beperking. Hij beschikt namelijk over een
dubbel kleurendisplay met touchscreen en grote
toetsen met een duidelijk contrast. Ook biedt het
apparaat gesproken toetsenbordbediening. Handige
apps als Whatsapp, Facebook en Youtube zijn al
geïnstalleerd op de telefoon. De F20 heeft een
gebruiksvriendelijke software met een duidelijk menu.
Wanneer u gebruikt maakt van een gehoorapparaat,
kunt u deze aansluiten op de klaptelefoon. Met dit
apparaat kunt u bovendien handsfree bellen. De
telefoon is alleen geschikt voor SIM-kaarten van het 2G
en 3G mobiele netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken
op het 4G mobiele netwerk. Wij leveren deze Fysic
mobiele klaptelefoon F20 inclusief oplaadstation.
Specificaties:
» Gesproken toetsenbordbediening;
» Gebruiksvriendelijke software: eenvoudig menu en
duidelijke toetsen;
» Touchscreen;
» Geluidsregeling afstelbaar;
» SOS-noodknop met GPS-tracker;
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contactpersoon.
Wat zijn de voordelen van deze SOS noodknop met
GPS tracker?
Naast de technische kwaliteiten van deze Fysic
draadloze noodknop met GPS FXA-100, is het ook een
stijlvol en compact apparaatje. Licht van gewicht,
zodat u de noodknop om uw nek kunt dragen aan een
koord. Bovendien kunt u er inkomende gesprekken
mee ontvangen en drie nummers onder sneltoetsen
programmeren. Wanneer de SOS noodknop wordt
ingedrukt en er is sprake van een SIM kaart fout wordt
automatisch 112 gebeld.
Specificaties:
» Alarmering naar bekenden;
» 5 noodnummers programmeerbaar;
» Werkt via het GSM netwerk;
» Handenvrije spraak- en luisterverbinding;
» Locatie via GPS verzenden/opvragen;
» Nauwkeurige plaatsaanduiding;
» 3 snelkiestoetsen (1 toets);
» Gesproken tijd: NL/FR/GB;
» In te stellen via SMS;
» Ontvang inkomende gesprekken;
» SIM-lock vrij, geen abonnement nodig;
» Geschikt voor 2G/3G mobiel netwerk;
» Levering inclusief adapter, Micro USB kabel,
oplaadstation, accu en Nederlandstalige installatiegids
en gebruikersgids.

» Camerafunctie aan voor- en achterzijde;
» Geschikt voor hoorapparaten;
» Telefoonboek voor 2000 namen en nummers;
» Ingebouwde zaklamp, FM-radio en MP3-speler;
» Tot 50 uur standby tijd en tot 8 uur spreektijd;
» SIM-lock vrij, geschikt voor 2G/3G mobiel netwerk;
» SD-kaart aansluiting tot 32 GB;
» Exclusief telefoonkaart;
» Levering inclusief oplaadstation.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

F20

Zwart

F20 & 3-1
SIMKAART

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

FXA-100

Zwart

€129,00
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Zwart

Extra
Informatie
Zonder KPNsimkaart
Met KPNsimkaart

Prijs

€139,00

€149,00

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

Fysic mobiele telefoon met GPS
FM-50
Deze Fysic mobiele telefoon met GPS FM-50 is de
eenvoudigste in zijn soort. Het model is compact en
beschikt enkel over de noodzakelijke toetsen en 4
grote fototoetsen. Hierdoor is het toestel erg
gebruiksvriendelijk, met name voor senioren,
slechtzienden en/of slechthorenden. De telefoon is
geschikt voor gebruik met een hoortoestel en het
display geeft cijfers en letters groot weer.
Aan de achterzijde van de Fysic mobiele telefoon met
GPS FM-50 bevindt zich een SOS-noodknop. Op de
telefoon kunt u tot wel 5 noodnummers instellen.
Wanneer u hulp nodig heeft en op de SOS-knop drukt,
zal naar alle ingestelde nummers een SMS verstuurd
worden met uw locatie. De telefoon is slechts geschikt
voor SIM-kaarten van het 2G mobiele netwerk. U kunt
hem dus niet gebruiken op het 3G en 4G mobiele
netwerk.
Specificaties:
» 4 grote fototoetsen;
» Grote cijfers en letters;
» SOS noodknop: stuurt SOS bericht met locatie;
» Camera;
» Geschikt voor hoortoestellen;
» Ingebouwde zaklamp en FM-radio;
» Lange standby (tot 100 uur) en gesprekstijd (tot 10
uur);
» Geen abonnement nodig (SIM-lock vrij);

Fysic mobiele telefoon FM-9710
Deze Fysic mobiele telefoon FM-9710 heeft een
vereenvoudigde bediening en een verlicht en groot
kleurendisplay. Op dit toestel kunt u tot wel 5
noodnummers instellen. Aan de achterzijde van de
telefoon bevindt zich een alarmtoets, die u in geval van
acute nood kunt indrukken. Dan wordt er met 1 druk op
de knop naar al deze nummers gebeld en een SMSbericht verzonden. De Fysic mobiele telefoon FM-9710
beschikt verder over handige functies zoals Bluetooth,
een camera, een FM-radio, een zaklamp en de
mogelijkheid tot handsfree bellen. De telefoon is
slechts geschikt voor SIM-kaarten van het 2G en 3G
mobiele netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het
4G mobiele netwerk.
Specificaties:
» Vereenvoudigde bediening;
» Groot verlicht kleurendisplay;
» Alarmtoets: tot 5 noodnummers bellen en SMS
bericht verzenden met 1 druk op de knop;
» Handenvrij telefoneren;
» Camera (0.3 megapixel);
» Bluetooth;
» Ingebouwde zaklamp, wekker en FM-radio;
» Standby tijd tot 180 uur en spreektijd tot 4 uur;
» Menu instelbaar naar persoonlijke voorkeur.
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Producteigenschappen

» Geschikt voor 2G;
» SD-kaart aansluiting (tot 32 GB);
» Inclusief oplaadstation.

Producteigenschappen
Artikelnummer

FM-50
FM-50 &
SIMKAART 3-1

Kleur

Zwart

Zwart

Extra
Informatie
Zonder KPNsimkaart
Met KPNsimkaart

Artikelnummer

Kleur

FM-9710WT

Wit

FM-9710RD

Rood

FM-9760ZT

Zwart

Prijs

Extra
Informatie
Zonder KPNsimkaart
Zonder KPNsimkaart

Prijs

€90,00

€90,00

€80,00
Zonder KPNsimkaart

€109,00

€89,99
FM-9710WT &
3-1 SIMKAART
FM-9710RD &
3-1 SIMKAART

Wit

Rood

Met KPNsimkaart
Met KPNsimkaart

€100,00

€100,00

To see all Variations click here

Fysic mobiele telefoon FM-9260

Fysic Big Button Dect telefoon

Deze Fysic mobiele telefoon FM-9260 is ideaal voor
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senioren, slechthorenden en/of slechtzienden. Dit
inklapbare toestel biedt hen namelijk veel
gebruiksgemak. Zo heeft het een helder kleurendisplay
en bovendien een extra grote weergave van cijfers en
letters. Ook is deze telefoon geschikt voor
hoorapparaten, waardoor de geluidskwaliteit erg hoog
is.
Met de Fysic mobiele telefoon FM-9260 kunt u bellen,
SMS'en en tot wel 5 noodnummers bereiken met één
druk op de knop. Deze nummers kunt u van tevoren
instellen en worden gebeld wanneer de SOS-noodknop
geactiveerd wordt. Het toestel is ook als wekker, radio
of agenda te gebruiken. Verder beschikt deze telefoon
over gesproken bediening in wel 4 talen: Nederlands,
Engels, Duits en Frans. De telefoon is slechts geschikt
voor SIM-kaarten van het 2G mobiele netwerk. U kunt
hem dus niet gebruiken op het 3G en 4G mobiele
netwerk.
Specificaties:
» Gesproken bediening in 4 talen: Nederlands, Engels,
Duits en Frans;
» Dubbel display;
» SOS noodknop;
» Eenvoudig menu met extra grote iconen en tekst;
» Grote verlichte toetsen;
» Geschikt voor hoorapparaten;
» Inclusief laadstation;
» Camera met 1.3 megapixel;
» Standby tijd tot 200 uur, gesprekstijd tot 3 uur;
» SIM-lock vrij, geen abonnement nodig;
» Geschikt voor 2G mobiel netwerk;
» Ingebouwde zaklamp en FM-radio;
» Trilfunctie;
» 2 snelkiestoetsen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

FM-9260

Zwart

FM-9260 & 3-1
SIMKAART

Zwart

Extra
Informatie
Zonder KPNsimkaart
Met KPNsimkaart

Prijs

FX-9000
Deze Fysic Big Button Dect telefoon FX-9000 is ideaal
voor senioren en mensen met een visuele beperking.
Dit vanwege het heldere display en de grote toetsen,
die beide in het donker verlicht zijn. Op het scherm
gaat een bellampje branden als er gebeld wordt. Het
gespreksvolume is op te schroeven tot boven de 8 dB
en de telefoon is ook geschikt voor gebruik met een
gehoortoestel. Bovendien kunt u met deze telefoon
handsfree bellen.
De Fysic Big Button Dect telefoon FX-9000 beschikt
over een telefoonboek voor wel 150 nummers. Tevens
heeft het apparaat een terugbelfunctie voor de laatste
20 nummers. Ook kunt u dankzij de alarmeringsfunctie
met alle knoppen een door u ingesteld noodnummer
bereiken. Deze telefoon is zowel verkrijgbaar in een
enkelvoudige uitvoering als in een DUO-set van twee
telefoons.
Specificaties:
» Kraakheldere Dect geluidskwaliteit;
» Lange standby tijd (tot 245 uur) en spreektijd (tot 18
uur);
» Telefoonboek voor 150 nummers en terugbelfunctie
laatste 20 nummers;
» 4 snelkiestoetsen, 8 indirecte geheugens (2 toets);
» Kamerbewaking. Geluid op de kamer? De handset
belt je automatisch!;
» Alarmeringsfunctie: bel met alle knoppen 1
voorgeprogrammeerd nummer;
» Extra luid gespreksvolume voor slechthorenden
(+8dB);
» Zie dat er gebeld wordt (bellampje);
» Geschikt voor hoorapparaten;
» Handenvrij bellen;
» Groot verlicht display, grote verlichte toetsen;
» Uitbreidbaar tot 5 telefoons.

Producteigenschappen

€70,00

Artikelnummer

Extra
Informatie

Kleur

Prijs

Wit

€80,00

€80,00

FX-9000
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Artikelnummer

FX-9000 DUO

Extra
Informatie
FX-9000
DUO

Kleur

Prijs

Wit

€129,00

Aftershokz TREKZ AIR Slate
Grey

Fysic draadloze noodknop met
GPS FXA-90

Aftershokz TREKZ AIR Slate Grey. De volgende
generatie van beengeleidingstechnologie is wat zich in
onze lichtste en meest organisch ontworpen open-oorkoptelefoons bevindt. We snijden de bulk en gebruiken
titanium overal waar mogelijk om te zorgen dat ze niet
alleen veiliger passen, maar ook beter klinken. Trekz
Air wordt geïnspireerd door de eisen van elite en
aspirant-sporters, gemotiveerd door zowel hun muziek
als hun wereld.

Fysic draadloze noodknop FXA-90 met handenvrij
gebruik, zonder abonnement

De Aftershokz manier:
Beengeleiding is een natuurlijk onderdeel van het
hoorproces. Het geluid beweegt zich namelijk via onze

Een alarmknop in geval van nood, eenvoudig in gebruik
en zonder maandelijkse abonnementskosten. Dat zijn
de belangrijkste eigenschappen van deze Fysic
draadloze noodknop FXA-90 met GPS. Dit alarm biedt
u de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt, in de
veilige wetenschap dat u een bekende kunt alarmeren
wanneer nodig. Met één druk op de knop krijgt u direct
contact met een van de familieleden, vrienden of buren
die u zelf heeft geprogrammeerd. U kunt in totaal vijf
mensen kiezen, zodat er altijd iemand bereikbaar is in
geval van nood.
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trommelvliezen en botten tegelijkertijd. Het resultaat:
een hoofdtelefoon die dus een ongeëvenaard
bewustzijn en comfort levert.

Hoe werkt het:
Aftershokz TREKZ AIR Slate Grey gebruikt een paar
transducers (Een transducer bestaat uit een
piëzokristal dat door middel van elektrische spanning
een ultrasone geluidsgolf teweegbrengt) om de muziek
naar je hoofd over te brengen. Met een transducer aan
elke kant van je hoofd worden trillingen veroorzaakt,
die het geluid via je huid overbrengt vanaf de
huidoppervlakte. Dit contactpunt maakt het dan
mogelijk voor de headset om het geluid over te
brengen naar je schedel. Door de trillingen wordt geluid
vanaf je jukbeen naar je binnenoor gezonden, zodat het
geluid het slakkenhuis bereikt zonder je trommelvlies
te gebruiken.
Botgeleidingstechnologie levert muziek door je
jukbeenderen, waardoor oren volledig open
blijven om omgevingsgeluiden te horen
Een 20% lichtere build dan zijn tegenhanger
Een nieuw organisch ontwerp zorgt voor meer
comfort
Volledig omwikkelbaar titaniumontwerp biedt
een flexibele pasvorm voor zowel onopgemerkt
comfort als stabiliteit gedurende de hele dag
Het OpenFit ™ -ontwerp zorgt ook voor
maximaal situationeel bewustzijn en comfort
tijdens langdurige slijtage
PremiumPitch + ™ garandeert een eersteklas
audio-ervaring en bovendien een groot
dynamisch bereik en een rijke basweergave
Bluetooth® v4.2-connectiviteit en handige
multipoint-koppeling
LeakSlayer ™ -technologie vermindert de
natuurlijke geluidslekkage aanzienlijk
IP55-gecertificeerd om zweet, stof en vocht te
verdrijven, bijvoorbeeld van trainingen tot
slecht weer
Geniet van zes uur onafgebroken muziek met
tevens oproepen voor één keer opladen
EQ-voorinstellingen verbeteren de basgitaar en
verminderen de trillingen onderweg
Microfoons met dubbele ruisonderdrukking
sluiten omringende ruis uit en versterken
bovendien effectief de spraak
Audrey Says ™ steminstructies leiden

Zo werkt de Fysic draadloze noodknop FXA-90
Met het indrukken van de alarmtoets zet u een aantal
gebeurtenissen in gang. U hoort een alarmtoon – ten
teken dat het alarm in werking is gesteld – en de
telefoon stuurt een sms-bericht naar de
geprogrammeerde noodnummers. U kunt de inhoud
van dit bericht vooraf zelf bepalen en het bericht bevat
een link naar een website, waar ontvangers uw ‘laatste
bekende’ locatie kunnen zien. Tegelijkertijd wordt de
GPS geactiveerd om uw huidige locatie te bepalen.
Zodra die vast staat gaat er een tweede SMS naar de
ontvangers met uw huidige locatie. Terwijl dit gebeurt
maakt uw telefoon verbinding met het noodnummer
dat als eerste op uw lijst staat. De persoon die
opneemt hoort een geautomatiseerd bericht en krijgt
het verzoek om uw oproep te accepteren. Dan komt
een handenvrije spraak- en luisterverbinding tot stand
en kunt u met elkaar praten. Neemt de eerste persoon
op uw lijst niet op, dan zoekt uw GSM Alarm
automatisch contact met de tweede en zo verder.
Dit product is nu ook leverbaar in een
vernieuwd model.
Specificaties:
» Alarmering naar bekenden;
» 5 noodnummers programmeerbaar;
» Geen abonnement bij alarmcentrale nodig, dus geen
extra kosten;
» Werkt via GSM netwerk;
» Locatie via GPS verzenden en/of opvragen;
» Handenvrije spraak- en luisterverbinding;
» Ook geschikt om handenvrij te telefoneren;
» Wordt geleverd inclusief laadstation.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

FXA-90

Zwart

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Prijs
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€99,00
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gebruikers naar power, pair, play en talk
Probleemloze 2-jarige garantie
Klik hier voor een demonstratie van dit product.

Technische gegevens:
Luidsprekertype: beengeleidingstransducers
Frequentiebereik: 20Hz ~ 20KHz
Gevoeligheid: 100 ± 3dB
Microfoon: -40dB ± 3dB
Bluetooth-versie: v4.2
Compatibele profielen: A2DP, AVRCP, HSP,
HFP
Draadloos bereik: 33 ft (10 m)
Batterij: oplaadbare lithium-ion
Continu spelen: 6 uur
Standby-tijd: 20 dagen
Opladen in: 2 uur
Gewicht: 1.06 oz (30 g)
Levering met oplaadkabel via USB
USB-adapter (220V) om de aftershokz op het
net aan te sluiten is als accessoire leverbaar
Verschillen t.o.v de Aftershokz TREKZ Titanium Slate
Grey:
Heeft Bluetooth versie v4.2 t.o.v. v4.1.
Stand-by tijd is dubbel zolang, 20 dagen t.o.v.
10 dagen.
Het volledig opladen duurt iets langer, 2 uur
t.o.v. 1,5 uur.
Deze versie weegt 6 gram minder en is 20%
lichter.
Een nieuw organisch ontwerp zorgt voor meer
draagcomfort.
Volledig afgewerkt titanium ontwerp, biedt een
flexibele pasvorm en stabiliteit.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

00670527

Zwart / Grijs

€169,95

Zwart / Grijs
00670527-1

(met USB-

€174,95

adapter)
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Fysic Big Button Dect telefoon
FX-7000

BlindShell eenvoudige mobiele
smartphone met spraak

Fysic Big Button FX-7000. Deze Dect telefoon heeft
extra grote toetsen. Op het grote verlichte display van
1.8” inch worden letters en cijfers ook extra groot
weergegeven. Bovendien beschikt deze telefoon over
een ingebouwde ringleiding (T-stand). Ook is deze
telefoon geschikt voor het gebruik met een
gehoortoestel (H.A.C.). Tot slot kunt u met deze Fysic
Big Button FX-7000 telefoon handenvrij telefoneren.

Deze BlindShell mobiele telefoon is speciaal
ontworpen voor mensen met een visuele beperking.
Het betreft namelijk een sprekende smartphone:
Samsung Galaxy Core 2. Deze telefoon spreekt, kan
trillen en kan bovendien geluiden geven om u van
informatie te voorzien. Deze telefoon is ook eenvoudig
in gebruik. U kunt hem bedienen met eenvoudige
veeggebaren. U kunt de BlindShell door middel van de
volgende fundamentele gebaren bedienen:

Specificaties:
» Geheugen met naam- en nummerweergave en
terugbelfunctie;
» Telefoonboek met 50 geheugens;
» Drie directe snelkiestoetsen;
» GAP-compatible (uitbreidbaar tot maximaal 4
handposten);
» Zowel bel- als gespreksvolume is instelbaar
(ontvangstvolume met boost);
» Instelbare belsignalen;
» Meertalige menusturing;

» korte tik met één vinger – menu navigatie;
» lange aanraking met één vinger – item keuze;
» korte tik met twee vingers – herhaal laatste
informatie;
» lange aanraking met twee vingers – teruggaan;
Wij leveren de telefoon tot slot inclusief headset.
Toetsenbord
Het toetsenbord is een essentieel onderdeel van de
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» Laag batterijverbruik (spreektijd 10 uur / stand-by
100 uur).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-7000

Zwart

€69,95

BlindShell telefoon. Het wordt namelijk gebruikt voor
tekst en numerieke invoer in verschillende
toepassingen (oproepen, berichten, notities...). De layout van het toetsenbord is gebaseerd op het oude
alfanumerieke toetsenbord, zoals u dat kunt vinden op
oudere mobiele telefoons. Het is onderverdeeld in 12
cellen – 3 kolommen en 4 rijen en behalve de knoppen
voor tekstinvoer bevat het ook speciale
bedieningsknoppen in de onderste rij. Bijvoorbeeld een
knop voor verwijderen of een knop om te navigeren
door tekstvelden.
Toepassingen op de BlindShell:
» Wekker;
» Notities;
» Geluidsopname;
» Kalender;
» Boeklezer;
» Kleurindicator;
» Bankbiljetherkenning;
» Vergrootglas;
» Boekenverzameling;
» Rekenmachine.
Klik hier voor een link naar een demofilmpje.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

998877

Zwart

998877 &
SIMKAART 3-1
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Zwart

Extra
Informatie

Prijs

Zonder KPN-

€295,00

simkaart

€195,00

Met KPN-

€305,00

simkaart

€205,00
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Fysic grootcijfertelefoon
FX-3500

Fysic grootcijfertelefoon
FX-3850

Deze robuuste Fysic grootcijfertelefoon FX-3500 is
ontworpen met het oog op gebruiksgemak voor
slechtzienden en dragers van een gehoorapparaat. Het
royale display toont alle belangrijke
gespreksinformatie, zoals nummer en/of naam van de
beller, met duidelijke cijfers en letters. De drie
fotogeheugentoetsen en tien sneltoetsen verhogen het
gemak nog meer. De toetsen van de Fysic
grootcijfertelefoon FX-3500 zijn duidelijk en groot.
Bovendien kunt u naar wens als extra hulp gesproken
toetsenbordbediening aanzetten. Zodoende hoort u
precies welke toetsen u indrukt. Vanwege het
antwoordapparaat van het toestel kan iedereen een
berichtje voor u achterlaten. Bij een inkomende oproep
zal de trilmodule gaan trillen, zodat u ook zonder uw
gehoorapparaat te dragen op de hoogte bent.

Blijf zelfstandig met deze Fysic grootcijfertelefoon
FX-3850. Comfort staat centraal bij dit telefoontoestel.
Daarnaast kunt u de naam of het nummer van de beller
laten omroepen. Hierdoor biedt het toestel de
helpende hand aan slechtzienden. Bij ongevallen kunt
u gebruik maken van de rode SOS-knop op de hanger
of telefoon, en het toestel laat een luide alarmbel
horen. Is na 15 seconden geen hulp gearriveerd, dan
belt de Fysic grootcijfertelefoon FX-3850 een van de
geprogrammeerde noodnummers af tot iemand
reageert. Daarna schakelt de telefoon vanzelf naar de
handenvrij-functie, zodat u zonder hoorn een gesprek
kunt voeren. Het bereik van de alarmzender aan de
hanger is maximaal 50 meter. Het belvolume is
instelbaar en versterkt het geluid tot maar liefst 24
decibel. Het ingebouwde telefoonboek biedt ruimte
aan dertig namen, die allen als noodnummers zijn te
programmeren.

Specificaties:
» Instelbaar volume (24 dB);
» Bellampje;
» Geschikt voor aansluiting van een headset;
» Nederlands gesproken toetsenbordbediening.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Geen abonnement bij de alarmcentrale nodig, dus
geen extra kosten;
» Groot verlicht display (3.3” inch);
» Nederlands, Frans, Duits, Engels gesproken
toetsenbordbediening (ideaal voor slechtzienden);
» Geschikt voor gehoortoestellen;
» SOS-toets voor het plaatsen van een noodoproep.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Artikelnummer

Kleur

FX-3500

Zwart

Prijs
€130,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

€117,00

Fysic grootcijfertelefoon
FX-6000

Fysic grootcijfertelefoon
FX-6020

Deze Fysic grootcijfertelefoon FX-6000 heeft extra
grote toetsen. Hij beschikt tevens over een groot
verlicht display van (1.8” inch). Hierop worden letters
en cijfers ook extra groot weergegeven. Het menu kunt
u in verschillende talen laten weergeven. Bovendien
beschikt deze telefoon over een ingebouwde
ringleiding en is deze geschikt voor het gebruik met
een gehoortoestel. Het bel- en gespreksvolume is
instelbaar, evenals de belsignalen. Door dit alles is de
Fysic grootcijfertelefoon FX-6000 zeer geschikt voor
zowel slechtzienden als senioren.

Deze Fysic grootcijfertelefoon FX-6020 en FX-7020
hebben extra grote toetsen. Ze beschikken tevens over
een groot verlicht display van (1.8” inch). Hierop
worden letters en cijfers ook extra groot weergegeven.
Het menu kunt u in verschillende talen laten
weergeven. Bovendien beschikken deze telefoons over
een ingebouwde ringleiding en zijn ze geschikt voor het
gebruik met een gehoortoestel. Het bel- en
gespreksvolume is instelbaar, evenals de belsignalen.
Door dit alles is deze Fysic grootcijfertelefoon FX-6020
en FX-7020 zeer geschikt voor zowel slechtzienden als
senioren.

Specificaties:
» Geheugen met naam- en nummerweergave en

Specificaties:

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

terugbelfunctie;
» Telefoonboek met 50 geheugens;
» Handenvrij telefoneren;
» Drie directe snelkiestoetsen;
» GAP-compatible (uitbreidbaar tot maximaal 4
handposten);
» VIP-beltoon (aparte beltonen bij oproepen van
bekenden);
» Meertalige menusturing;
» Laag batterijverbruik (spreektijd 10 uur / stand-by
100 uur).

» Geheugen met naam- en nummerweergave en
terugbelfunctie;
» Telefoonboek met 50 geheugens;
» Handenvrij telefoneren;
» Drie directe snelkiestoetsen;
» GAP-compatible (uitbreidbaar tot maximaal 4
handposten);
» VIP-beltoon (aparte beltonen bij oproepen van
bekenden);
» Laag batterijverbruik (spreektijd 10 uur / stand-by
100 uur).

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-6000

Zwart

€50,00

Artikelnummer

FX-6020

FX-7020

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Kleur
Zilver op
Zwart
Zwart op
Zilver

Prijs

€75,00

€89,95

