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HUISTELEFOONS

Fysic bureautelefoon FM-2950
De Fysic bureautelefoon FM-2950 is de ideale
oplossing als u graag wilt bellen met een vast
telefoontoestel, maar geen vaste telefoonaansluiting
heeft thuis. Dit toestel oogt en voelt namelijk als een
vast toestel en is net zo eenvoudig in gebruik als een
vast toestel, maar is verbonden met het 2G mobiele
netwerk. Dit toestel werkt dus overal. Het apparaat is
ook nog eens simlockvrij, waardoor u zelf kunt kiezen
bij welke telecomprovider u zich aansluit. U kunt een
prepaid kaart installeren waarbij u vooraf de
telefoonkosten betaalt, of kiezen uit één van de vele
goedkope abonnementen die door verschillende
providers worden aangeboden. Het voordeel van een
telefoon die via het GSM netwerk werkt, is dat u ook
SMS-berichten kunt ontvangen en versturen.
De Fysic bureautelefoon FM-2950 heeft een 2,4 inch
kleurenscherm, waarop alle informatie over de
inkomende en uitgaande oproepen te zien is. Zowel
het kleurenscherm op het apparaat als de toetsen zijn
extra groot. U kunt deze telefoon gebruiken in
combinatie met een hoorapparaat. Daardoor is het een
handige telefoon voor slechtzienden en senioren.
Daarnaast biedt deze bureautelefoon de mogelijkheid

Fysic FX-3960 telefoon met
alarmknop
De Fysic FX-3960 is een vaste telefoon met
antwoordapparaat en draadloze SOS alarmknop. Deze
seniorentelefoon is heel eenvoudig in gebruik. De
FX-3960 wordt geleverd met een draadloze SOS
alarmknop waarmee, via een van de twee sneltoetsen,
direct voorgeprogrammeerde nummers gebeld
worden. Er ontstaat dan een verbinding waarbij u
handsfree kunt bellen. De alarmknop werkt tot 50
meter van de telefoon af en heeft een standby tijd tot
wel 150 uur. Bovendien leveren wij deze standaard met
laadstation, nekkkoord en riemclip. Deze telefoon is
uitbreidbaar tot 5 draadloze SOS alarmknoppen.
De Fysic FX-3960 heeft verschillende functies en
eigenschappen die het apparaat tot een ideale vaste
telefoon maken. Bijvoorbeeld het grote verlichte
display, de extra grote toetsen, de drie fototoetsen en
een extra luid gespreksvolume (+24 dB) maken het
toestel extra makkelijk in gebruik. Dit is met namelijk
handig voor senioren en/of mensen met een visuele
beperking. Dankzij het bellampje heeft u ook een
visuele indicatie als er iemand belt. Het toestel bevat
een telefoonboek voor 50 namen en nummers,
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om handsfree te bellen. Het apparaat is eenvoudig te
bedienen, uiterst betrouwbaar en bovendien voorzien
van een duidelijke, begrijpelijke Nederlandstalige
handleiding.
Specificaties:
» Met extra groot, verlicht kleurendisplay;
» Extra grote toetsen;
» Telefoonboekgeheugen voor 100 nummers;
» (VIP)-beltoon instelbaar;
» Naam- en nummerweergave;
» Nummerherhaling tot 20 nummers;
» Handsfree bellen;
» Gespreks- en belvolume instelbaar;
» Datum- en tijdweergave;
» Netwerksnelheid: 2G;
» SMS-functie;
» Simlockvrij;
» Geschikt voor gebruik met hoorapparaat;
» Te bevestigen aan wand of tafel;
» Met micro-USB aansluiting;
» Levering inclusief adapter, standaard en
Nederlandstalige handleiding.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

FM-2950

Zwart

€69,99

nummerherhaling en een terugbelfunctie. U kunt het
toestel uitbreiden tot 5 losse telefoons.
Specificaties:
» Groot verlicht display;
» Extra grote toetsen, 3 fototoetsen;
» Bellampje ter indicatie dat er gebeld wordt;
» Extra luid gespreksvolume (+24dB), volume
instelbaar;
» Telefoonboek voor 50 namen en nummers;
» Nummerherhaling laatst gekozen nummer;
» Terugbelfunctie laatste 20 ontvangen oproepen;
» GAP compatible: uitbreidbaar tot 5 telefoons;
» 2 snelkiestoetsen;
» VIP beltoon (speciale beltonen bij oproepen van
bekenden);
» Met draadloze SOS-alarmzender, uitbreidbaar tot 5
stuks;
» Met antwoordapparaat;
» Bereik tot 50 meter;
» Lange standby tijd (tot 100 uur) en spreektijd (tot 4
uur);
» Displaytaal: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans
of Italiaans;
» Levering inclusief laadstation, nekkoord en riemclip;
» Bureautelefoon werkt op adapter (bijgeleverd).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-3960

Zwart

€139,00
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Gigaset E290

Fysic grootcijfertelefoon FX-575

De Gigaset E290 combineert een modern design met
speciale functies voor mensen met een zicht-, tasten/of gehoorbeperking. Vanwege de grote toetsen, het
eenvoudig leesbare beeldscherm en de ergonomische
vorm van de handset is het toestel prettig in gebruik
voor alle leeftijden. U kunt belangrijke contacten, zoals
in het geval van nood, opslaan op een van de twee
sneltoetsen (A en B). De functie Direct Bellen is handig
wanneer u slechts één nummer vanaf de handset wil
bellen. Zorgt voor telefoongesprekken zonder
onnodige extra's, maar met premium kwaliteit voor
dagelijks gebruik. Deze telefoon is ook verkrijgbaar als
DUO-set, voor nog meer gebruiksgemak door uw hele
huis.

Fysic grootcijfertelefoon FX-575 is speciaal ontworpen
voor senioren en/of slechtzienden. Deze telefoon
beschikt namelijk over extra grote toetsen, waardoor
hij erg makkelijk te bedienen is. Bovendien kunt u deze
telefoon gebruiken met een hoortoestel, waardoor het
geluid van oproepen en gesprekken ook goed te
verstaan is. U kunt het belvolume verder versterken (+6
dB). De Fysic grootcijfertelefoon FX-575 bevat vele
handige functies, bijvoorbeeld de mogelijkheid om het
laatst gebelde nummer te herhalen. Inkomende
oproepen zijn extra zichtbaar doordat er een rood
bellampje gaat branden. U kunt deze telefoon
ophangen aan de muur of neerzetten op een vlak
oppervlak.

Klik hier voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing van
de Gigaset E290.

Specificaties:
» Met extra grote toetsen;
» 3 snelkiestoetsen (1 druk op de knop);
» 10 indirecte geheugentoetsen (2 drukken op de
knop);
» Geschikt voor gebruik met hoortoestel;
» Met nummerherhaling van laatst gebelde nummer;
» Zie inkomende oproepen dankzij bellampje;
» Belvolume versterking (+6 dB);
» Afmetingen: 88 x 167 x 190 mm (L x B x D).

De DUO en de TRIO zijn tijdelijk niet leverbaar.
Specificaties:
» Groot zwart-witscherm met hoog contrast;
» Grote, verlichte knoppen met grote letters en cijfers;
» Geheugen voor 150 telefoonnummers en 32 bel-menietnummers;
» 2 snelkiestoetsen;
» Met automatische terugbelfunctie, blokkeerfunctie en
alarmfunctie;
» Met dag/nachtmodus;
» Oproepweergave met verlicht display, knipperende

Producteigenschappen
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beltoets en LED-knipperlicht;
» Leverbaar in DUO-set, in totaal uit te breiden met 4
extra handsets;
» Interne oproepen zijn kosteloos;
» Mogelijkheid tot het intern doorgeven van externe
oproepen, conferentieschakeling en terug bellen;
» Handsfree;
» Volume naar wens instelbaar;
» Beschikt over 21 verschillende beltonen en eveneens
over 21 menutalen;
» Afmetingen: 17,3 x 5,2 x 2,8 cm (handset), 4,8 x 8,8 x
10,5 cm (basisstation) en 3,4 x 3,7 cm (display);
» Datum- en tijdweergave;
» Gewicht: 122 gram (inclusief accu);

Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-575

Wit

€35,00

» Accu: 2 x NiMH AAA.

Producteigenschappen
Artikelnummer

11229

Naam
Gigaset
E290

Kleur

Prijs

Zwart

€59,95

Zwart

€109,00

Zwart

€159,95

Gigaset
11220 + 11229

E290
DUO-set

11220 + 2x
11229

Gigaset
E290
TRIO-set

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Fysic Big Button Dect telefoon
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

Fysic FX-3930 fototelefoon
Bij de Fysic FX-3930 fototelefoon kunt u 6 foto’s onder
een knop plaatsen van de mensen die u vaak belt.
Daarnaast is de telefoon uitgerust met 10 extra grote
toetsen van 0 tot en met 9 waarmee u ieder gewenst
nummer kunt kiezen. Er zijn nog 3 sneltoetsen
aanwezig en een extra SOS-toets voor het
alarmnummer. Verder kunt u elke cijferknop instellen
als voorkeuzetoets.
Ook mensen die wat minder goed kunnen horen
hebben aan de FX-3930 een ideale telefoon. Hij is
geschikt voor gebruik met hoortoestellen. Het bel- en
gespreksvolume zijn bovendien helemaal instelbaar
naar uw wensen en behoeften. Als u gebeld wordt kunt
u dat ook zien, want op de telefoon begint dan een fel
rood lampje te knipperen.
Daarnaast bezit de Fysic FX-3930 fototelefoon met
fototoetsen over alle functionaliteiten die bij een
moderne vaste huistelefoon horen. Hij is geschikt voor
wandmontage en heeft nummerherhaling zodat u het
laatstgekozen nummer eenvoudig nogmaals kunt
kiezen.
Specificaties:
» Groot (foto)toetsenbord;
» 6 Fototoetsen;
» 4 Directe sneltoetsen, waaronder 1 SOS knop;
» 10 Indirecte sneltoetsen;
» Extra luid gespreksvolume (+40dB);
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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
Artikelnummer

Extra
Informatie

» Extra luid belvolume (+85dB);
» Handenvrij telefoneren;
» Toonselectie tijdens gesprek: benadrukken van hoge
of lage tonen;
» Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.);
» Optimale audio weergave (normaal gebruik);
» Ingebouwde ringleiding (T-stand);
» Nummerherhaling laatst gekozen nummer;
» Bellampje “Zien dat er gebeld wordt”;
» Geschikt voor wandmontage.

Producteigenschappen
Kleur

Prijs

Wit

€80,00

Wit

€129,00

Artikelnummer
FX-9000
FX-9000 DUO

FX-9000
FX-9000
DUO

Fysic FX-3950 telefoon met

Kleur

Fysic FX-8025 DECT
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alarmzender

telefooncombo

Op dit laatste exemplaar van de FX-3950 krijgt u 10%
korting i.v.m. een beschadigde doos.

Fysic FX-8025 DECT telefooncombo is een combinatie
van een vaste eenvoudige telefoon met grote toetsen
en het gemak van een bijpassende DECT handset voor
draadloos bellen door het hele huis. Zowel het vaste
toestel als de handset zijn uitgerust met kenmerken
om het oudere bellers gemakkelijk te maken. De
toetsen hebben een extra groot formaat. De toestellen
zijn eenvoudig in het gebruik. De handset en het vaste
toestel werken uitstekend samen. U kunt
doorverbinden, samen uitgaand bellen en binnenshuis
met elkaar praten.

De Fysic FX-3950 is een telefoon met alarmzender. Het
beeldscherm en de knoppen zijn extra groot
uitgevoerd, zodat u goed kan zien wie er belt of welk
nummer u kiest, ook als het gezichtsvermogen al wat
minder is. Als u wordt gebeld kunt u ervoor kiezen een
luide beltoon te laten horen en waarschuwen ook fel
knipperende lampjes dat er een inkomend gesprek is.
De zekerheid dat u in geval van nood altijd iemand kan
bereiken is een heel veilig en vertrouwd idee. De
telefoon is met 2 alarmknoppen uitgevoerd. Een
daarvan vindt u op het toestel. Daarnaast hoort er bij
het toestel een losse alarmknop die u bij zich draagt.
Als er zich een situatie voordoet waarin het nodig is
om snel hulp in te roepen drukt u op één van de beide
knoppen. De telefoon zal nu een luid alarm afgeven dat
een halve minuut aanhoudt. Is er in de tussentijd
niemand gekomen om te helpen? Dan zal de alarm
telefoon het eerste noodnummer bellen dat u van
tevoren heeft ingesteld.
Als er aan de andere kant wordt opgenomen wordt er
een alarmboodschap afgespeeld die u eerder heeft
ingesproken. Degene aan de andere kant van de lijn
kan op afstand de handsfree-functie van uw telefoon
inschakelen en voor zover mogelijk met u overleggen
en hulp regelen. En wordt er niet opgenomen? Dan belt
de alarmtelefoon automatisch het volgende
alarmnummer dat u heeft ingesteld.
Specificaties:
» Groot verlicht display;
» Geen abonnement bij alarmcentrale nodig, dus geen
extra kosten;
» Telefoonboek met 99 geheugens;
» 3 Directe sneltoetsen en een SOS knop;
» Extra luid gespreksvolume (+40dB);
» Extra luid belvolume (+85dB);
» Handenvrij telefoneren;
» Toonselectie tijdens gesprek: benadrukken van hoge
of lage tonen;
» Ingebouwde ringleiding (T-stand) en geschikt voor
H.A.C.;
» Gesproken toetsenbordbediening (NL, FR, DE, UK, ES,

De handpost
De DECT handpost is van alle handigheden die u
verwacht voorzien. Zo kunt u tot 50
voorkeuzenummers in het telefoonboek
programmeren.
Eenvoudige vaste telefoon
De vaste telefoon uit de combinatieset kenmerkt zich
door extra grote, verlichte toetsen waarmee het kiezen
van een telefoonnummer erg gemakkelijk gaat. Op het
verlichte beeldscherm kunt u goed zien wie er belt of
welk nummer u heeft gekozen. De telefoon werkt ook
voor mensen met een gehoorapparaat. Hij kan in
combinatie met uw ringleiding worden gebruikt zodat u
zonder hinderlijke omgevingsgeluiden een gesprek
voert. Het ingebouwde antwoordapparaat - ook vanaf
de handpost te beluisteren - kan tot een kwartier aan
berichten aannemen voor u.
Specificaties:
» Groot verlicht display en toetsenbord;
» Naam- en nummerweergave;
» Telefoonboek met 50 geheugens;
» 3 Fototoetsen;
» Instelbaar gespreksvolume met boost functie
(+24dB);
» Ingebouwd antwoordapparaat;
» Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.);
» Ingebouwde ringleiding (T-stand).

Producteigenschappen
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IT).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

FX-3950

Zwart

Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-8025

Zwart

€99,00

Prijs
€129,00
€116,10

Fysic grootcijfertelefoon
FX-3300

Fysic grootcijfertelefoon
FX-3500

Alles aan de Fysic grootcijfertelefoon FX-3300 is
ontworpen met het oog op gebruiksgemak voor
slechtzienden en senioren. Vanwege de prettig grote
druktoetsen bedient u deze telefoon trefzeker en
gemakkelijk. Het display is ook extra groot. Bij
inkomende gesprekken waarschuwt de telefoon met
extra luide beltonen en lichtsignalen. Tijdens
gesprekken geeft het bellampje aan dat er gebeld
wordt. Het belvolume is instelbaar en versterkt het

Laatste showmodel nu van €130,- voor €99,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
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geluid tot maar liefst 10 decibel. De hoorn is bovendien
voorzien van een ringleiding, die rondzingen en andere
stoorgeluiden voorkomt. Ook dragers van een
gehoortoestel kunnen ongestoord bellen met de Fysic
grootcijfertelefoon FX-3300.
Specificaties:
» Het telefoonboek, biedt ruimte voor dertien namen
(waarvan 3 direct kiesbaar);
» Laatste nummerherhaling;
» Gesprekstimer;
» Tijdweergave;
» Belsignaallampje.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

FX-3300

Grijs

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

Prijs
€59,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

FX-3500

Zwart

€47,00
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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

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.

Fysic grootcijfertelefoon FX-6000 zeer geschikt voor
zowel slechtzienden als senioren.

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
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).

Producteigenschappen

Specificaties:
» 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

Artikelnummer

Kleur

Prijs

FX-6000

Zwart

€50,00

Artikelnummer

FX-6020

FX-7020
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Kleur
Zilver op
Zwart
Zwart op
Zilver

Prijs

€75,00

€89,95
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