S-100
Ljudterapihögtalare med
White noise, 10 toner
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4 lägen timer: kontinuerlig uppspelning
eller mjuk automatisk avstängning efter
30, 60 alternativt 90 min.
Volymkontroll
Minnesknapp repeterar senaste ljudval,
timer och volymval
Kan användas som högtalare till
mobiltelefon, läsplatta, MP3 eller andra
mobila enheter (sladd ingår ej)
Idealisk i hemmet, på resan, i sällskapsrum, i barnets rum
Uttag för hörlurar eller högtalarkudde
(tillbehör)
Ljudingång
Drivs med nätadapter (ingår) eller via
dator (mini-USB-USB, sladd ingår)
Mycket låg energiförbrukning
Storlek 12 x 11 x 6 cm (br x h x dj)
Vikt 333 g (inkl nätadapter)

S-100 är en speciellt utvecklad högtalare med hög ljudkvalitet för tinnitusljud.
Den ultimata vitt brus-högtalaren, med patentsökt teknik, har 10 olika toner av
vitt brus (White Noise) som kan anpassas efter ditt behov och din personliga
smak.
Vitt brus är en naturlig, kliniskt bevisad ljudterapi som hjälper dig att somna och
sova bättre. Denna metod är utvecklad för att förbättra sömnen genom att den
blockerar buller och maskerar ljud vid tinnitus.
Högtalaren aktiveras genom att välja en av de 10 tonerna. Prova dig fram vilken/
vilka som hjälper dig bäst.
S-100 är idealisk i hemmet, på resan, i sällskapsrum eller i barnets rum.
Du kan också använda S-100 för att lyssna på ljud/musik från mobiltelefon,
läsplatta, MP3 m fl (sladd ingår ej).
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Ljudterapi för tinnitus - hjälper dig att sova bättre
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