
Upptäck ett enkeltenkelt sätt att höraKänns det bekant?

Domino Classic
Trådlöst lyssningssystem
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Skräddarsy ditt system

Svårt att höra?

Hemma. Har du ibland svårt att uppfatta vad alla 
säger i umgänget med släkt och vänner?

På arbetet. Är det besvärligt att vara delaktig på 
möten och seminarier?

I skolan. Kan det vara jobbigt att höra vad lära-
ren säger på lektionen?

Utomhus. Behöver folk ofta upprepa sig när ni 
vistas bullriga miljöer som t.ex utomhus?

Vid TV:n. Tycker din partner att du skruvar upp 
TV:n på för hög volym?

Med hörapparat. Upplever du att din hörappa-
rat inte alltid hjälper?

Fantastiskt ljud. Domino Classic är ett nyutvecklat lyss-
ningssystem som använder helt digital signalbehandling 
och trådlös bredbandsöverföring till att lyfta fram tal i svåra 
lyssningssituationer. Domino levererar kristallklart tal, fritt 
från störande bakgrundsljud.

Vare sig du använder hörapparat dagligen eller bara hör lite 
sämre ibland kan Domino Classic hjälpa dig att höra bättre i 
de flesta vardagliga situationer.

Enkel att använda. Domino Classic är intuitivt lätt att över-
blicka och hantera. Du styr alla lyssningsfunktioner med 
en enkel knapptryckning och det finns inga komplicerade 
menyer att hamna vilse i.

Högsta kvalitet. Domino är utvecklad av Bellman & Symfon 
i Sverige och levereras med två års garanti.

Upptäck Domino Classic

High Definition Audio
Domino Classic använder helt digital signalbehand-
ling och överför ljud trådlöst via bredbandslänk.  
Resultatet är kristallklart stereoljud med hög kvalitet.

Wireless Secure Encryption
Domino Classic använder den senaste digitala 
krypteringsteknologin. Resultatet är störningsfritt 
tal som är omöjligt att avlyssna. 

Travel Smart 2.4 GHz
Domino Classic använder frekvensstandarden 2.4 GHz. 
Det betyder att du kan använda ditt Dominosys-
tem överallt i världen.

Easy Connect
Anslut enkelt fler mottagare eller koppla in TV:n, 
radion, datorn eller stereon i sändaren och njut av 
trådlöst Hifi-ljud i stereo.

Här är lösningen

I paketet ingår flera nyttiga tillbehör. För dig som 
vill skräddarsy din lösning finns det också en rad 
originaltillbehör att komplettera med. Välj Domino 
Classic och du kommer snabbt att upptäcka hur 
enkelt det är att bli mer delaktig i umgänget med 
vänner, arbetskamrater och klasskamrater.

I Domino Classic-paketet ingår
  Sändarenhet  Mottagarenhet
  Skyddande reseetui  Öronsnäckor (in-ear)
  Universal charger kit  Halsrem & bältesspänne

Produkter som 
förenklar din vardag
I 20 år har Bellman & Symfon arbetat med 

att förbättra livskvaliteten för personer 

med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter 

består av en rad innovativa lösningar 

som är utvecklade i ett unikt samarbete 

mellan audionomer, audiologer, ledande 

forskare och användare. Hörselprodukter 

med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt 

lätta att använda.

Head Office
Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
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Tel  +46 31 68 28 20
Fax  +46 31 68 28 90
E-post  info@bellman.se
www.bellman.se

China Office
Bellman & Symfon Asia Ltd.
1115-1116 , Main Tower, GD Int’l Hotel
339 Huanshi Dong Rd
Guangzhou, China, 510095
Phone +86 20 8318 2950
Fax +86 20 8333 5528
E-mail info.cn@bellman.com
www.bellman.cn
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Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information:



VID TV:n

Kabelset

HEMMA I SKOLAN

Så fungerar Domino Classic

UTOMHUS

Upptäck ett enkeltenkelt sätt att höra bättre

PÅ ARBETET MED HÖRAPPARAT

ÖRONSNÄCKOR HÖRLURAR BILLADDARE

KABELSET, 5m

HALSSLINGA

Bellman & Symfons originaltillbehör är 
speciellt utvecklade för att maximera 
ditt Domino Classic systems prestanda. 
Kontakta din närmaste återförsäljare 
eller besök www.bellman.se/classic

EXTRA mOTTAGAREEXTERN mIKROFON

Domino Classic består av en sändare och en mottagare som 
är utrustade med varsin rundupptagande mikrofon.

Så funkar det. Ljudet i rummet fångas upp av mikrofonerna. 
Med hjälp av avancerad ljudbehandling förtydligas tal samtidigt 
som störande bakgrundsljud rensas bort. Talet skickas sedan 
trådlöst till din mottagare via en krypterad bredbandslänk 
- helt utan förlust i ljudkvalitet. 

Full kontroll. Mottagaren förstärker volymen 
och överför ljudet till dina hörlurar, öron-
snäckor eller till din halsslinga. Från mot-
tagaren styr du alla lyssningsfunktioner.

Mer än tal. Du kan dessutom koppla 
TV:n, radion, datorn eller stereon
till sändaren och lyssna trådlöst  
med full bredbandskvalitet.

Tillbehör för varje tillfälle

Hörapparat

Halsslinga

Extern 
mikrofon
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