
CL100
Telefon med hörslinga och med förstärkning 
upp till 30 dB

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från  
Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

CL100 är en telefon som är speciellt utvecklad för hörapparatanvändare och 
personer med nedsatt hörsel. Telefonen har justerbara volym- och tonkontroller 
för personlig inställning. Den är lätt och enkel att lära sig och en blinkande 
orange lampa visar att det ringer.

Telefonens ringsignal kan ställas in i 3 olika volymnivåer och med den praktiska 
sekretessknappen kan man tillfälligt koppla bort ljudet för att prata med någon 
bredvid sig. Telefonen har separata snabb- och kortnummerknappar samt 
återuppringningsfunktion för att underlätta att ringa.

På den utdragbara noteringsskivan kan man skriva in namn till de 
telefonnummer som man programmerar in på de 9 kortnummerknapparna. 

Observera att om många enheter är kopplade till telefonjacket eller om 
fastigheten/området har telefonledningar som ej ger tillräckligt mycket ström, 
kan CL100 tappa kortnummerprogrammeringen. I dessa fall rekommenderar vi 
telefonerna AmpliPower 40 eller CL1400.

Produktöversikt
Storlek: 200x220x50 mm (BxDxH)

Vikt:  740 g exkl nätadapter

Art nr Beskrivning
273010 CL100, telefon med inbyggd hörslinga

Telefon med greppvänlig lur! Lätt att använda! Egenskaper 

• Inbyggd hörslinga

• Volymkontroll 0-30 dB

• Tonkontroll 10 dB

• Optisk indikering (röd lampa)

• Tydliga sifferknappar

• 3 snabbnummer

• 9 kortnummer, noteringsskiva

• Justerbar ringsignal, 3 volymnivåer

• Återuppringning

• Sekretessknapp

• Tonvalstelefon

• Greppvänlig och lätt lur

• Kan även monteras på vägg

• Endast anslutning telenät


