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En enklere hverdag for 
deg og din familie

Når du begynner å få nedsatt hørsel, kan ting du tidligere 
har tatt for gitt, for eksempel  å høre ringeklokken, bli 
en utfordring. Men det trenger ikke å være slik. I dag er 
det mange hjelpemidler som gjør hverdagen med et 
hørselstap enklere. Bellman & Symfon tilbyr en rekke 
smarte løsninger som for eksempel vibrasjonsvarsler  
når telefonen ringer eller forsterkere til lyden på TV-en.  
Her kan du lese mer om dem. 



6

1

3
2

5

7

4

8

1  Dørsender
varsler ringeklokken 

2  Røykvarsler
oppdager røyk og brann  

3  Babymonitor
passer på barna 

4  Telefonsender
varsler telefon og nettbrett

5  Varselmottaker
blinker med sterkt lys

6  Vekkerklokke 
bruker lyd, lys og vibrasjon

7  Bærbar mottaker 
avgir et kraftig pip

8  Personsøkeren
med milde vibrasjoner 

Visitsystemet
Hør signalene i hjemmet ditt 
Visitsystemet hjelper de som har problemer med å høre sig-
nalene i hjemmet til å oppfatte for eksempel ringeklokken, 
telefonsignalet og brannalarmen. Alltid å vite når noe skjer 
gir økt sikkerhet for både deg og dine nærmeste. Til høyre 
kan du se hvordan Visitsystemets forskjellige sendere og 
mottakere fungerer i et typisk hjem.  
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VARSLINGSPRODUKTER

Visitsender 
Diskret, vedlikeholdsfri og enkel å sette opp
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Sikker radiokobling  Opptil 250 m rekkevidde

Fleksibel For dørklokke og intercom

Pålitelig Digital fingeravtrykksalgoritme

Vedlikeholdsfri  Opptil 10 års batterilevetid

Dimensjoner og vekt  65  100  27 mm, 120 g

Dørsender BE1411

Beskrivelse

Dørsenderen hjelper deg med å oppfatte når ringeklokken ringer. Deretter 

sender den et signal til Visit-mottakeren som tiltrekker din oppmerksomhet med 

lys, lyd eller vibrasjon. Det er programmerbart og systemet kan lære å gjenkjenne 

praktisk talt hvilken som helst ringeklokke.
Sensor Optothermic | Ioniserende

Sikker radiokobling  Opptil 200 m rekkevidde

Broadcast Aktiverer alle røykvarslere

Lang batterilevetid  Intill 5 år

Varsler om Lavt batterinivå

Brannvarsler BE1481 | BE1551

Beskrivelse

Røykvarsleren oppdager brann og ulmende røyk på et tidlig stadium og sen-

der deretter et signal til Visit-mottakeren som varsler deg umiddelbart. Den 

har også batteriovervåking og varsler deg når det er på tide å bytte batteri.

Sikker radiokobling  Opptil 250 m rekkevidde

Justerbar følsomhet Slik våkner du ikke unødvendig

Justerbar forsinkelse Hvis barnet beveger seg i søvne

Kontaktmatte (tilvalg)  Hvis barnet forlater sengen

Dimensjoner og vekt 65  100  27 mm, 120 g

Babymonitor BE1491

Beskrivelse

Babymonitoren hjelper deg med å oppfatte når barnet gråter, selv når 

du sover og er et par rom unna. Den vil deretter sende et signal til Visit-

mottakeren som viser med lys, lyd eller vibrasjon at barnet ditt trenger deg. 

    Dør Telefon  Brann    Baby Hjelp

Varsling
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Sikker radiokobling  Opptil 200 m rekkevidde

Fleksibel Fungerer også som personlig 
alarm

Justerbart signal Velg unikt signal for hver dør

Lang batterilevetid  Intill 2 år

Dimensjoner og vekt 48  66  23 mm, 50 g

Trykknapp sender  BE1420

Beskrivelse

Trykknappsenderen fungerer som en trådløs ringeklokke. Når noen trykker på 

knappen, sender den et signal til Visit-mottakeren som varsler deg med lys, lyd 

eller vibrasjon. Den kan også brukes som en bærbar personlig alarm..

Telefonsender / telefonsender med Bluetooth  BE1431 / BE1432

Bluetooth 5.0 Opptil 50m rekkevidde

Varsler fra mobilen Samtaler og meldinger

Videosamtale varsler   Støtte for tredjepartsprogrammer

Andre egenskaper             Fleksible tilkoblinger  

Størrelse og vekt    65  100  27 mm, 120 g

Beskrivelse   

Begge telefonsenderne varsler deg når fasttelefonen ringer. BE 1432 aktiveres 

også av mobiltelefonen din, og du angir enkelt varsler i appen som er 

tilgjengelige for både iOS og Android.

Sensor type Elektrokjemisk

Pålitelig radiokobling  Opptil 200 m rekkevidde (fritt felt)

Kringkastingsfunksjon Aktiverer alle søkeenheter innen 
rekkevidde

Forseglet batteri Varer hele produktets levetid (10 år)

Størrelse og vekt 105  120  40 mm, 185 g

Karbonmonoksidvarsler (CO) BE1555

Beskrivelse

CO-alarmen oppdager farlige konsentrasjoner av karbonmonoksid  

(kullos) og sender umiddelbart alarmen videre til din Visit-mottaker.  

Den har en elektrokjemisk sensor og innebygd radiomodul.



VARSLINGSPRODUKTER

Visitmottaker
Smart, trådløs og brukervennlig varsling 

Intenst lys Høyeffektiv Xenon-blits

Klar identifikasjon 4 forskjellige fargede lysdioder

Roterbar top Enkelt for å justere lyssignalene

Batterireserve (BE1442) Fungerer ved strømbrudd

Mål og vekt (BE1442) Ø 88  155 mm, 320 g

Lightning mottaker BE1441 / BE1442

Beskrivelse

Lightning mottakeren vises med intenst lys når en Visit-sender er aktivert.  

Den er trådløs og har en roterbar topp, slik at du kan justere lyssignalene.  

Den er også tilgjengelig med batterireserve (BE 1442) for full funksjonalitet  

selv i tilfelle av strømbrudd.

Høyt pip  Øker gradvis til over 100 dB

Sterke lydsignaler Fire kraftige LED-blink

Sengevibrerer Vibrerer under puten eller 
madrassen

Batterireserve Funger ved strømbrudd

Dimensjoner og vekt 121  92  108 mm, 390 g

Vekkerklokke Visit  BE1580

Beskrivelse

Vekkerklokken vekker deg med forsterket lyd, intens blinkende lys og 

vibrasjoner under puten eller madrassen når det er på tide å stå opp eller  

når visitsenderene er aktivert. Den har også et nattlys med mildt blått lys.

Høyt pip Regulerbart opptil 93 dB

Klar identifikasjon Fargede lys- og lydsignaler

Enkelt å sette opp Inkludert veggfeste

Lang batterilevetid  Intill 3 år

Mål og vekt 130  165  36 mm, 590 g

Bærbar mottaker BE1450

Beskrivelse

Den bærbare mottakeren blinker og høres når en Visit-sender aktiveres.  

Det er veldig enkelt å bruke og trådløst, slik at du kan ta den med ut på 

balkongen eller i hagen.
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Diskrete vibrasjoner I lommen eller på beltet

Tydelig identifikasjon Lydioder og vibrasjoner

Lett og bærbar Belteklemme følger med

Valgfri lader Med stikkontakt for 
vibrasjonsvarsleren

Dimensjoner og vekt 57  86  29 mm, 70 g

Personsøker  BE1470

Beskrivelse

Personsøkeren viser med forskjellige vibrasjonsmønstre og fargede lysdioder 

om Visit-senderen er aktivert. Den er liten og kan oppbevares i lommen eller 

på beltet. En bordlader med sengevibrasjonstilkobling (BE1260) er tilgjenge-

lig som et alternativ.

Diskrete vibrasjoner Lys på håndleddet

Tydelig identifikasjon Lydioder og vibrasjoner

Lader inkludert Med stikkontakt for 
sengevarsler

Utskiftbart armbånd Ekstra tekstilarmbånd 
inkludert

Dimensjoner og vekt 38  12  49 mm, 27 g

Armbåndmottaker BE8102

Beskrivelse

Armbåndsmottakeren viser med forskjellige vibrasjonsmønstre og fargede lys-

dioder om Visit-senderen er aktivert.  Du bærer den rundt håndleddet som et vanlig 

arm-båndsur. En bordlader med tilkobling for sengevarsleren er inkludert i pakken.

   Lyd     Lys      Vibrasjon

Varsling 

8



VARSLINGSPRODUKTER

Tilbehør 
Kompletter løsningene dine 

Sterk vibrasjon   For de som sover tungt 

Gummiert overflate   Holder varsleren trygt  
på plass

Sikkerhet   Sikker lav spenning  

2 m ledning   Lett å plassere  

Dimensjoner og vekt   88  88  27 mm, 120 g

Sengevarsler BE1270 / BE1272

Beskrivelse 

Sengevarsler genererer kraftige vibrasjoner som vekker selv de som sover 

tungt. Koble den til en av Visit-mottakerne og plasser den under madrasssen 

eller puten. 

Personsøkerlader BE1260

Beskrivelse 

Personsøkerladeren brukes til å lade batteriet i personsøkeren , f.eks . Du kan 

også koble opptil to sengevarslere å bli vekket av vibrasjoner under puten din 

hvis en av Visitsenderene er aktivert mens du sover. 

Ladetid   6 timer

Batteri reserve Fungerer ved strømbrudd

Tilkoblinger  Opptil 2 sengevarslere

Lengde på ledning 1,7 m

Mål og vekt 78  88  43 mm, 385 g

Repeater BE1510

Beskrivelse 

Repeateren brukes til å utvide rekkevidden til Visit-systemet ytterligere.  

Den kan brukes i større bygninger eller i strukturer med svært kompakte  

vegger. Repeateren kan også brukes som multifunksjonssender. 

Sikker radiokobling  Opptil 200 m rekkevidde

Signalrepetering Koble til flere enheter i serier

Nettdrevet   Minimalt vedlikehold  

Batterireserve Fungerer ved strømbrudd  

Dimensjoner og vekt   60  98  30 mm, 110 g

Mobilsensor BE9250 / BE9251

Beskrivelse 

Mobilsensoren aktiveres når noen ringer eller sender en melding til 

mobilen eller nettbrettet. Plasser den på skjermen og koble den direkte til 

vekkerklokken eller via telefonsenderen til de andre Visit-mottakerne. 

Optisk deteksjon   Aktiveres når skjermen lyser  

Lysfølsomhet  Synlig lys > 3 lux  

Kontakt Sensor: 2,5 mm teleplugg
(BE9250) Adapter: 3,5 mm teleplugg

Batteri (BE9250) 1  AAA 1.5 V alkalisk
 Drifttid > 1 år
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Kontaktmatte BE9026

Beskrivelse 

Kontaktmatten brukes sammen med telefonsenderen for å oppdage når noen 

går inn i eller inn i et rom. Når det tråkkes på matten, sendes et signal til Visit-

mottakeren som varsler med lyd, lys eller vibrasjon. 

Ledning 1,5 m

Kontakt 3,5 mm mono

Vekt   255 g

Farge Svart

Dimensjoner  540  395  4,6 mm

Beskrivelse 

Visit Smart hub kobler hjemmet ditt til høreapparatene dine. Når en Visit-sen-

der er aktivert, sender Visit Smart hub et signal til streameren din og varsler 

deg med et hørbart signal i høreapparatene. 

Enkel montering Koble strøm og pare enhentene

Bluetooth® Opp til 30m innendørs rekkevidde

Batteri backup Fungerer ved strømbrudd

Smart tilkobling  Med klar lydindikasjon

Dimensjoner og vekt 100  65  27 mm, 120 g

Smart hub BE1310

Ledning   2,5 m / 0,75 m

Mikrofon Piezoelektrisk

Kontakt 3,5 mm mono

Farge Hvit

Vekt 15 g

Ekstern mikrofon  BE9199 / BE9200

Beskrivelse 

Den eksterne mikrofonen brukes sammen med dørsenderen til å oppdage 

lydkilder som er plassert litt unna. For eksempel kan den oppdage lyden fra 

intercom mens dørsenderens mikrofon lytter til lyden av ringeklokken. 

Ledning 0,5 m

Kontakt 3,5 mm mono 

Åpen bryter  < 1cm fra magnet 

Lukket bryter  > 2 cm fra magnet 

Vekt 25 g

Magnetbryter BE9023

Beskrivelse 

Magnetbryteren brukes sammen med telefonsenderen for å oppdage når 

for eksempel en dør eller et vindu åpnes. Når magnetene er separert, sender 

telefonsenderen automatisk et signal til Visit-mottakeren. 
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Veggbrakett  BE9075

Beskrivelse 

Veggbraketten brukes til å montere lysvarsler på veggen slik at lyssignalene er 

synlig overalt i rommet. Veggbraketten leveres komplett med skrue, støpsel og 

bruksanvisning. 

Størrelse 45  90  50 mm

Materiale Aluminium

Bruk Til innendørs bruk  

Farge  Hvit  

Vekt   110 g

Ekstern triggerkabel BE9086

Beskrivelse 

Den eksterne triggerkabelen brukes til å koble den frittstående vekkerklokken 

BE 1370 til Visit-systemet. Vekkerklokken vil da sørge for at du våkner hvis en 

Visit-sender aktiveres mens du sover. 

Ledning  1,5 m

Kontakt, klokke  3,5 mm stereo

Kontakt, mottaker   3,5 mm mono

Farge Hvit 

Vekt 20 g

Ekstern utløserkabel  BE9253

Ledning 0,5 m

Kontakt 3,5 mm stereoanlegg  

Farge Hvit

Vekt 25 g

Magnetisk montering   Krever ikke skruer eller støpsel

Lett å montere  Høy vedheft og styrke  

Forenkler batteribytte  Lett å ta ned røykvarsleren 

Fleksibel  Passer til alle Visit-alarmer 

Vekt 25 g

Magnetisk monteringssett  BE9175

Beskrivelse 

Det magnetiske monteringssettet gir et raskt og enkelt alternativ til skruer  

og plugger når du installerer røykvarslere. Den består av to selvklebende  

plater - en som du fester til taket og en som du fester til røykvarsleren. 

Beskrivelse 

Den eksterne utløserkabelen kobler BE 1370 til Visit-systemet. Da kan 

vekkerklokken varsle deg med lyd, lys og vibrasjon når ringeklokken  

eller telefonen ringer, eller hvis brannalarmen skal aktiveres. 



VARSLINGSPRODUKTER

Verdipakker
En enkel måte å komme i gang
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Trådløs Opptil 200 m rekkevidde

Enkelt å sette opp Inneholder alt du trenger

Batteri reserve Funger ved strømbrudd

Trygg og sikker  Godkjent av myndighetene

Innehold i pakken  BE1580, BE1480, BE1272

Sikkerhetspakken BE8037

Beskrivelse

Sikkerhetspakken innholder produkter som vekker deg med forsterket lyd, 

varslingsslys og vibrasjoner under puten i tilfelle brann. Den inkluderer en 

trådløs røykvarsler koblet til Visit Wake Watch og en sengevarsler.

Intenst varsellys  Høyeffektiv Xenon-blits

Enkelt å sette opp Inneholder alt du trenger

Roterende topp  Endrer varsellyset dit du 
ønsker

Trygg og sikker  Godkjent av myndighetene 

Innhold i pakken  BE1441, BE1420, RJ11 kabel

Care pakke   BE8039

Beskrivelse

Care pakken ineholder produkter som hjelper deg med å oppfatte når ringe-

klokken og telefonen ringer. Den inkluderer en trådløs trykknapp, en varsel-

mottaker og en telefonkabel. Varselmottakeren trekker oppmerksomheten  

din med intenst varsellys og lysdioder.
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   Lyd    Lys       Vibrasjon

Vekking

Høyt pip  Øker gradvis til over 100 dB

Vibrasjonsvarsler Vibrerer under puten

Enkel å bruke Store og brukervennlige 
knapper

Opplyst urskive Med justerbar lysstyrke

Dimensjoner og vekt 121  92  108 mm, 390 g

Vekkerklokke Classic  BE1350

Beskrivelse

Vekkerklokken vekker deg med forsterket lyd og vibrasjoner under puten eller 

madrassen fra den medfølgende vibrasjonsvarsleren. Den har en stor og klar, 

opplyst display og store knapper som gjør det enkelt å stille inn tid og våkne.

Vekkerklokke Pro BE1370

Beskrivelse

Vekkerklokken vekker deg med forsterket lyd, varslellys og vibrasjoner fra 

den medfølgende vibrasjonsvarsleren. Den er enkel å bruke og fullpakket 

med smarte funksjoner som nattlys, batterireserve og telefontilkobling.

Høyt pip  Øker gradvis til over 100 dB

Sterkt varsellys  Fire kraftige LED-blink

Seng Vibrajonsvarsler under  
puten eller madrass

Batteri reserve Funger ved strømbrudd

Dimensjoner og vekt  121  92  108 mm, 390 g

Frittstående produkter 
Sengevarsler og Vekkerklokker

Amicussystemet BE2320 | BE2350 | BE2371

Beskrivelse

Amicus-sender/mottaker sender en alarm fra bruker til systemsøkeren.  

Amicus-systemet er fullt skalerbart og kan håndtere opptil 3 kablede  

og 4 trådløse sensorer.

Enkel å sette opp Fungerer rett ut av esken

Lang rekkevidde  Opp til 600 m

Regelmessige selvtester For batteri og tilkoblinger

Batteri reserve  Funger ved strømbrudd

Samtaler og SMS Varsles direkte til mobil eller 
nettbrett

Vibio BE1221

Beskrivelse

Vibio er en trådløs vibrasjonsvarsler som brukes sammen med Vibio-appen. I appen, 

som er tilgjengelig for både iOS og Android, oppretter og administrerer du enkelt 

alarmene dine. Du kan også velge å motta varsler for telefonsamtaler og meldinger.

Kraftige vibrasjoner   Vekker deg som sover tungt

Bluetooth®  Brukervennlig mobilapp inkludert (gratis)

Smartvarsler  For samtaler og meldinger

Snoozebånd Lett rykk i båndet så aktiveres  

Mål og vekt 27  94  94 mm, 153 g

snoozefunksjon



LYTTESYSTEM

Lyttehjelpemidler
Oppdag gleden ved å høre bedre 

Domino Pro lyttesystem BE8005

Mikrofon Roundup

Lydgjengivelse 16-biters digitalt stereoanlegg

Innebygd telespole   For lokaler med teleslynge

Batterier 2  AA 1,5V batterier

Mål og vekt 140  45  27 mm, 133 g

Maxi samtaleforsterker  BE2020

Beskrivelse

Maxi er en veldig robust og brukervennlig digital samtaleforsterker, spesielt 

utviklet for de som trenger store, enkle symbolknapper. Den brukes med hode-

telefoner eller med halssløyfe hvis du har høreapparat eller hørselsimplantat.

Mikrofoner Roundup / Guide

Lydgjengivelse 16-biters digitalt stereoanlegg

Innebygd telespole   For lokaler med teleslynge

Batterier Oppladbare litiumbatterier

Mål og vekt 99  48  22 mm, 74 g

Mino samtaleforsterker  BE2030

Beskrivelse

Mino er en digital samtaleforsterker, utviklet for de som ønsker en liten og 

lett enhet som passer diskret i lommen. Den brukes med hodetelefoner eller 

med halssløyfe hvis du har høreapparat eller hørselsimplantat.

Beskrivelse

Domino er et helt digitalt lyttesystem som fremhever tale i støyende omgivel-

ser, slik at du kan høre ordene tydelig. Den består av en mottaker som plukker 

opp tale i nærheten, og en sender som fanger opp tale på litt lenger avstand.

Mikrofoner Roundup

Lydgjengivelse 16-biters digitalt stereoanlegg

Radiokobling  2,4 GHz bredbånd

Batterier Oppladbar litiumbatterier

Mål og vekt 99  48  22 mm, 74 g
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Maxi Pro samtaleforsterker  BE2021

Teknik Qualcomm® aptX™ lav latens

’Innganger Analog og digitale innganger

Rekkevidde  Opptil 25 m, fritt felt

Lading USB type A

Mål og vekt 24  88  48 mm, 70 g

Maxi Pro TV-sender  BE2022

Beskrivelse

Maxi Pro TV-sender streamer lyd i full Hi-Fi-kvalitet direkte til ørene dine via din 

Maxi Pro samtaleforsterker. TV-senderen har både analog og digital inngang og 

kan kobles til de aller fleste moderne TV-apparater.

Beskrivelse

Maxi Pro samtaleforsterker er designet for personer med nedsatt hørsel, syn 

eller begrensede motoriske ferdigheter. Bli med i samtalen under middagen, 

koble den til TV-en eller bruk den med telefonen for å forsterke stemmen til 

den som ringer.

Mikrofoner Roundup

Lydgjengivelse 16-biters digitalt stereoanlegg

Teknik  Qualcomm® aptX™ lav latens

Batterier Oppladbare litiumbatterier

Mål og vekt 140  45  27 mm, 127 g

Teknik Qualcomm® aptX™ lav latens

Fleksibel  Forbedrer tale, TV-lyd og mobil

Enkle å bruke  Store knapper med symboler

Innehold i pakken BE2021, BE2022

Mål og vekt 140  45  27 mm, 197 g

Maxi Pro TV-system BE8054

Beskrivelse

Maxi Pro TV-systemet er et komplett lyttesystem som kobles via Bluetooth 

til TV, smarttelefon, nettbrett og radio. Lytt med hodetelefoner eller bruk en 

halssløyfe hvis du har et høreapparat eller f.eks cochleaimplantater.



LYTTEHJELPEMIDLER

Tilbehør 
Kompletter dine lyttehjelpmidler 

Nakkesløyfe BE9159 / BE9161

Microset™ BE9129

Beskrivelse 

MicroSet™ er et tilbehør spesielt utviklet for Mino bestående av en diskret 

myggmikrofon og en ørepropp. Fest myggmikrofonen til jakken, og du kan  

ha Mino i lommen og ha hendene fri for andre ting. 

Ledning 95 cm

Kontakt 3,5 mm stereoanlegg 

Mikrofon Roundup (omni) 

Vekt  15 g

Farge  Svart

Ekstern mikrofon  BE9127

Beskrivelse 

Den eksterne mikrofonen kan brukes som en utvidet mikrofon under møter  

for å forbedre signal- / støyforholdet. Den kan også brukes til å lytte til TV  

ved å koble mikrofonen til TV-høyttalerne.

Kabelsett BE9126

Beskrivelse

Med kabelsettet kan du koble lyttehjelpen til TV-en, mobilanlegget eller  

HiFi-anlegget og nyte stereolyd av høy kvalitet. Pakken inkluderer en 5 m  

lang stereokabel med teleplug og en RCA (Phono)-adapter.

Ledning, kabel  5 m

Kontakter, kabel 2,5 til 3,5 mm stereo

Ledning, adapter 25 cm

Kontakter, adapter Phono til 3,5 mm stereo

Farge Svart

Ledning 5 m

Kontakt 2,5 mm mono

Mikrofon Roundup

Vekt 35 g

Farge Svart
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To kanaler   På høyt nivå

Mykt stoffdeksel   Komfortabelt og hygienisk 

Flokefri kabel Lett å håndtere 

Gullbelagt kontakt  Forhindrer korrosjon 

Ledning 90 cm eller 15 cm

Beskrivelse 

Nakkesløyfen er liten og lett og genererer et høyt nivå av utgang. Koble den til 

anropsforsterkeren eller mobiltelefonen og bytt til T-modus på høreapparatet. Den 

er tilgjengelig med lang ledning (art. nr. BE 9159) og kort ledning (art. nr. BE 9161). 

Frekvensområde   20 Hz - 20 kHz

Impedans 32 Ω ± 10%

Følsomhet   105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Ledning 1,2 m

Hodetelefoner BE9122

Beskrivelse 

Stereohodetelefoner er spesielt utvalgt for våre lyttehjelpemidler. De er relativt 

tette og gir en klar lyd uten feedback. Hodetelefonene er utstyrt med en 

ensidig ledning og er veldig enkle å bruke. 

Stetoclips BE9125

Beskrivelse 

Stetoclips er spesielt utvalgt for våre samtaleforsterkere og leverer et  

monolydnivå på opptil 145 dB. De er lette, komfortable å ha på og veldig  

enkle å ta av og på. 

Frekvensområde 20 – 5000 Hz

Følsomhet 124.8 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3.5 mm stereoplugg

Vikt 40 g

Ledning 0.8 m

Frekvensområde 20 Hz - 20 kHz

Impedans 16 Ω +/- 10%

Følsomhet 93 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Ledning  1,2 m

Ørepropper BE9124

Beskrivelse 

Øreproppene er spesielt utvalgt for våre lyttehjelpemidler. De er lette og gir 

en klar og detaljert lyd. De er veldig tette, og gir et minimum av forstyrrende 

omgivelsesstøy. 

Reiseveske BE9147

Beskrivelse 

Reisevesken er spesialdesignet for Bellman &Symphons samtaleforsterker 

og lyttesystem. Den er laget av slitesterkt materiale og beskytter effektivt alt 

lyttetilbehøret ditt under turen. 

Slitesterkt materiale Tåler tøff behandling

Forsterket eksteriør  Effektiv beskyttelse 

Magnetisk lås  Lett å åpne og lukke

Mål 19  15  5 cm

Farge  Svart med hvit kantfor-
sterkning
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Hodetelefoner med mikrofon                         BE9233 Ørepropper med mikrofon  BE9229

Frekvensområde  20 Hz - 20 kHz

Impedans 32 Ω ± 10%

Følsomhet   105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Ledning 1,2 m

Beskrivelse 

Stereohodetelefonene er spesielt utviklet for å passe til Maxi Pro-samtalefor-

sterkeren. De er utstyrt med en ensidig ledning, en fullt integrert mikrofon  

og en knapp for telefonsamtaler. 

Frekvensområde 20 Hz - 20 kHz

Impedans 16 Ω +/- 10%

Følsomhet  93 dB/mW @ 1 kHz SPL

Kontakt 3,5 mm teleplugg

Ledning  1,2 m

Beskrivelse

Øreproppene er spesialdesignet for å passe til Maxi Pro-samtaleforsterkeren 

og brukes til å lytte uforstyrret til musikk eller snakke på telefonen. De er 

utstyrt med en fullt integrert mikrofon og en knapp for telefonsamtaler. 



Bluetooth® 5.0 Opptil 50m rekkevidde.

Adaptivt lys  Justeres automatisk basert på omgivelseslys 

Lang levetid  Opptil 30 000 timers levetid 

Varm hvit  Lav varme og energiforbruk

Pærer BE 2510 (soverom), BE 2511 (gang) og BE 2520 (bad) 

Light My Way, Stor  BE8108

Beskrivning

Light My Way bruker smarte trådløse sensorer for å forhindre fall. Light My Way 

slår automatisk på lysene når du trenger å stå opp om natten. Denne pakken er 

tilpasset en større flerromsbolig og inkluderer pærer for soverom, gang og bad.

Light My way, liten  BE8107

Beskrivelse  

Light My Way bruker smarte trådløse sensorer for å forhindre fall. Light My 

Way slår automatisk på lysene når du trenger å stå opp om natten. Pakken  

er tilpasset ett mindre hjem eller ett-roms leilighet. 

1 Sengesensor 
 Legg den under puten  

eller madrassen.

2 Trådløse strømbrytere
 Fest dem til veggen der  

de er enkle å nå. 

3 Smarte lyspærer 
 Plasser dem i lyspunkter 

mellom soverom og bad.

Light My Way
Forhindrer fall hjemme 

1

2

3

2

3

3

Behovet for kontroll om natten øker betydelig hos eldre og risikoen 
for å fall er stor når du er halvvåken og ustabil på føttene. Light My 
Way registrerer når du står opp og aktiverer automatisk opp lysen-
hetene slik at du kan bevege deg trygt mellom soverommet og 
badet. Systemet består av følgende: 

Bluetooth® 5.0 Opptil 50m rekkevidde.

Adaptivt lys  Justeres automatisk basert på omgivelseslys 

Lang levetid  Opptil 30 000 timers levetid 

Varm hvit  Lav varme og energiforbruk

Pærer BE 2510 (soverom) og BE 2520 (bad) 
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Vi brenner for din hørsel.
Hos Bellman &Symfon er vi opptatt av å beskytte 
hørselen og forbedre livskvaliteten for hørsels-
hemmede. Sammen med helsevesenet ønsker 
vi å gjøre det mulig for så mange som mulig å 
leve et enklere og tryggere liv. 


