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M

itt i livet när jag just fyllt 30 år upptäcktes min hörselnedsättning av en slump på en rutinkontroll. Det kom som en
överraskning för mig. Jag hade inte förstått att jag hörde
dåligt. Omedvetet hade jag utvecklat så många olika hörselstrategier att jag klarat mig länge med dessa. Tröttheten, koncentrationssvårigheterna och att andra klagade på att jag inte var uppmärksam ﬁck sin
förklaring. Det blev hörapparater på en gång. De hjälpte till en viss del, men
inte fullt ut. På arbetet hörde jag inte vad som sas vid lunchen, på möten
eller där det var många som talade samtidigt. Jag började dra mig undan
från sociala sammanhang. Det blev jobbigt då jag inte kunde hänga med i
samtalen, många missförstånd och jag blev fort trött.
Jag tog kontakt med hörselvården igen och där ﬁck jag reda på att det
ﬁnns ytterligare hjälpmedel som komplement till hörapparaterna. Därefter
tog jag kontakt med HRF Hörteknik som gav bra information om vilka hjälpmedel som ﬁnns och vi hittade bra lösningar som jag inte ens visste fanns.
Nu fungerar jag på arbetet, hör i telefon och på möten.
Hemma har jag TV-hjälpmedel, väckarklocka med vibrator, extra förstärkt
dörrsignal och specialanpassat brandlarm. Det känns mycket tryggare nu
när jag vet att om det skulle börja brinna så skickar brandlarmet signaler
till min väckarklocka som då väcker mig med en liten vibrator som jag har
under kudden.
Hörapparaten i kombination med hjälpmedlen har gjort att jag känner
mig tryggare och mindre isolerad. Med facit i hand skulle jag ha kontaktat
hörselvården tidigare. Om jag ändå hade förstått vikten av hur mycket hjälpmedlen skulle hjälpa mig så skulle jag ha sparat mycket av min energi.
Min livsglädje har kommit tillbaka.
Maud, 56 år
Sök hjälp så snart du märker att du har svårt att höra. Då kan du få hjälp direkt
och bespara dig själv onödig trötthet, spänningar och känslor av utanförskap.
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I denna katalog och i vår webbshop, www.hrfteknik.se, hittar du ett stort sortiment av telefoner, mobiltillbehör,
batterier och mycket annat. Gör dina beställningar direkt i webbshopen eller via talongen på sidan 7.

Telefoner
Här nedan kan du se ett urval av alla våra telefoner. För att se vårt fullständiga sortiment och priser
titta in på www.hrfteknik.se
TELEFON CL100. Telefon med bra ljud och teleslinga i luren. Lampa som blinkar rött när det ringer,
stora sifferknappar, snabb- och kortnummer, tre olika ringsignaler i två olika nivåer. Volym- och tonkontroll samt återuppringning och sekretessknapp, greppvänlig lur. Kan monteras på väggen.
• ART NR: 2008. PRIS: 820 kr.
TELEFON AMPLIPOWER 40. Telefon med bra ljud och extra stark slinga i luren, +40 dB. Tydlig

optisk indikering vid inkommande samtal. Stora tydliga knappar, snabb- och kortnummer, volym- och
tonkontroll, inbyggd högtalare med justerbar volym, uttag för headset och vibrator. Kan monteras på
väggen. AmpliPower 40. • ART NR: 2091. PRIS: 1170 kr.
TELEFON POWERTEL 96. Telefon med kraftig förstärkning och slinga i luren. Speciellt utvecklad

för hörapparatanvändare/personer med nedsatt hörsel. Justerbar volym/tonkontroll. Volymen justeras
enkelt med pilkontrollerna- upp till ca 60 dB. Röda lysdioder indikerar när det ringer. Ringsignalstyrkan
kan ställas i 3 lägen med en förstärkning upp till 60 dB. Nummerpresentation, snabb- och kortnummerfunktion, återuppringning och högtalare m m. Telefonbok där 50 poster med namn och nummer
kan lagras. • ART NR: 3043. PRIS: 1235 kr.
TELEFON PHOTOPHONE 100. Telefon med många ﬁnesser och funktioner som stöd för minnet.
Speciellt utvecklad för hörapparatanvändare/personer med nedsatt hörsel. Inbyggd hörslinga i luren
för hörapparatbärare och akustisk förstärkning för dig som har nedsatt hörsel som inte använder hörapparat. 8 kortnummerknappar. Fotograﬁer kan sättas in under det genomskinliga plastskyddet. För
att ringa behövs då bara ett knapptryck. Volym och tonkontroll, 3 snabbnummerknappar, reglerbar
ringsignal med 3 volymnivåer och slinga i luren samt optisk indikering. Återuppringningsknapp och
sekretessknapp. På den utdragbara noteringsskivan kan man skriva in namn till de telefonnummer som
man programmerar in på de 9 kortnummerknapparna. • ART NR: 1000079. PRIS: 945 kr.
AMPLIDECT 350. Digital trådlös telefon med förstärkning och inbyggd hörslinga som fungerar för
dig med hörapparat som ej störs av digitala telefoner. Upp till 5 st handenheter går att ansluta till basstationen. Både lur, den inbyggda högtalaren samt slingan har inställningsbar förstärkning upp till 30dB.
Tydliga knappar, tonkontroll, justerbar ringsignal (10 olika signaler i olika nivåer) och optisk indikering.
Även basenheten har en ringsignal som kan ställas in i tre olika lägen eller stängas av helt. Namn och
telefonnummer kan lagras i telefonens telefonbok. Det ﬁnns också möjlighet att lägga in ett personligt
larmnummer. • ART NR: 3041. PRIS: 1685 kr.
POWERTEL M9500 SMARTPHONE. Lättanvänd smartphone med inbyggd hörslinga, Bluetooth,
trygghetsknapp/SOS-knapp på baksidan, kamera och högtalarfunktion. Högsta mottagarnivå upp till
40 dB, ringsignal upp till 90 dB. Samtalstid upp till 8 timmar. Stand-by tid upp till 210 timmar. 3,5 mm
jack för headset. Abonnemang ingår ej. • ART NR: 2110. PRIS: 3030 kr.
POWERTEL M7510-3G. Liten, vikbar mobil med inbyggd hörslinga som används med hörapparat i T-läge. Trygghetslarm, Bluetooth, volym- och tonkontroll och
förstärkning upp till 35 dB. Ringsignal upp till 90 dB. Samtalstid upp till 7 timmar.
Stand-by tid ca 8 dagar. Abonnemang ingår ej. • ART NR: 2120. PRIS: 1625 kr.
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Telefon- och mobiltillbehör
Slingorna kräver hörapparat med T-spole i. Du behöver ha MT-läge eller T-läge bland dina programval.
BLÅTANDSHALSSLINGA ARTONE 3 MAX. Trådlös 2-kanalig bluetoothhalsslinga med kraftigt
ljud i. Med den inbyggda mikrofonen går den bra att använda med en mobiltelefon för handsfreesamtal. Volymkontroll på framsidan. Lyssnings- och taltid vid fullt batteri ca 4-5 timmar. Standby-tid
ca 150 timmar. • ART NR: 3031. PRIS: 1995 kr.

TRANSETT T-BLUETOOTH. Trådlös 2-kanalig bluetoothhalsslinga. Som hörapparatbärare kan

du kommunicera med mobiltelefonen och lyssna musik/MP3-ﬁler (om det ﬁnns inbyggd MP3-spelare
i mobilen och stöd för Bluetooth Audio Proﬁl) genom ljudöverföring till hörapparaten. Du kan även
använda Transett T-bluetooth som handsfree för stationära telefoner alternativt datorbaserad
IP-telefoni. Taltid ca 8 timmar. • ART NR: 3036. PRIS: 1095 Kr.

CL ILOOP+ HALSSLINGA. Halsslinga med inbyggd mikrofon och förstärkare för hörapparatsbärare som har t-spole i hörapparaten. Lättanvänd och driftssäker. Kan användas till lyssning och
samtal i mobiltelefon, MP3-spelare eller annan ljudkälla med 3,5 mm kontakt. Samtalen kopplas
upp via halsslingan och ljudet förs trådlöst över direkt via telespole till hörapparaten. Den inbyggda
förstärkaren har volymkontroll för justering av ljudet i halsslingan. Användningstid upp till 5 timmar.
Uppladdningsbart batteri. Laddas via USB-kabel som ingår. • ART NR: 2049. PRIS: 685 kr.

FLEX LURFÖRSTÄRKARE. Med lurförstärkaren kan du enkelt justera upp ljudvolymen i telefonluren,

upp till 22 dB höjning. Kopplas in mellan telefon och lursladd. Har omkopplare för att passa ﬂertalet
telefoner. Fungerar ej med bärbar bordstelefon. Drivs med ett 9V-batteri som ingår. • ART NR: 2033.
PRIS: 395 kr.

Dörrsignals- och
telefonsignalsförstärkare
BELLMAN RINGER. Hjälper dig att uppfatta att telefonen ringer genom en förstärkt ringsignal.
Enkel att använda och ta med. Ansluts med mellanpropp i telefonjacket. Kan kompletteras med utomhusringklocka. Drivs med 3 st AA-batterier. • ART NR: 3007. PRIS: 439 kr.
BELLMAN UTOMHUSHÖGTALARE. Utomhushögtalaren är en högtalare speciellt utformad för
Bellman Ringer och Bellman Ringer Flash. Med utomhushögtalaren kan du höra när telefonen ringer
även när du är i trädgården. Storlek: 102 x 115 x 115 mm. Sladdlängd: 9,5 meter. • ART NR: 2006.
PRIS: 199 kr. (Bellman Ringer • ART NR: 3007. Bellman Ringer Flash • ART NR: 2027).
AMPLICALL 20. Telefon- och dörrsignalsindikator med optisk och akustisk indikering upp till 95 dB.

Kopplas in i telefonjacket och när telefonen ringer visas det med en blixt och/eller akustisk signal. Med
den trådlösa dörrknappen utanför ytterdörren indikerar mottagaren om det ringer på dörren. Justerbar
volym- och tonkontroll. • ART NR: 2098. PRIS: 1130 kr.
NEXA TRÅDLÖS DÖRRKLOCKA. Batteridriven trådlös dörrklocka. 5 valbara ringsignaler och 4

volymnivåer. Blå lampa som blinkar. Räckvidd upp till 200 meter. Tryckknapp ingår. • ART NR: 2046.
PRIS: 245 kr.
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Väckarklockor
SONIC TRAVELER. Praktisk reseklocka med akustisk signal och sängvibrator. Larm upp till 75 dB.
Den kan även ladda din smartphone eller annan utrustning via USB. Klockan drivs med nätadapter men
har även möjlighet till batteribackup via 9-voltsbatteri som ej ingår. • ART NR: 3038. PRIS: 765 kr

VÄCKARUR WAKE´N SHAKE CURVE. Digitalt väckarur med tydlig display, vibrator och blixt-

lampa. Har USB-port för uppladdning av mobiler och andra enheter. Väckarklockan har ett starkt
akustiskt ljudlarm på 90 dB med justerbar volym- och tonkontroll för inställningar efter egna önskemål.
Larmet är inställbart med olika kombinationer (ljud, ljus, vibration) och varar i 60 minuter om det ej
stoppas manuellt. Snooze-funktion. Drivs med nätadapter. • ART NR: 1000078. PRIS: 910 kr.

SONIC ALERT. Ett batteridrivet, digitalt väckarur med inbyggd vibrator och akustiskt larm. Med
klämma som sitter i kanten på klockan kan man sätta fast väckaruret i kudden. Storlek 92 mm i
diameter, höjd 30 mm. Batteri samt fodral med blixlås ingår. • ART NR: 2074. PRIS: 655 kr.

BELLMAN CLASSIC. Väckarklocka med stark ljudsignal i kombination med vibrationer från en

kuddvibrator som ingår. Ljudsignalen ökar sakta i styrka. Snooze-funktion och batteribackup.
• ART NR: 2085. PRIS: 895 kr.

BELLMAN PRO. Väckarklocka där du kan välja mellan att vakna av en stark ljudsignal, ljussignal och

vibration. Kuddvibratorn som ingår avger också akustiska signaler. Snooze-funktion och batteribackup.
• ART NR: 2086. PRIS: 1095 kr.

BELLMAN MOBILSENSOR. Mobilsensorn kopplar ihop mobiltelefonen eller läsplattan med

Visitsystemet. Sensorn aktiveras när mobilens eller surfplattans skärm tänds upp, vid t ex sms.
Mobilsensorn aktiverar då Visitsystemet som uppmärksammar användaren med ljud, ljus eller vibration
beroende på typ av mottagare. Finns i två modeller; BE9251 för mobilsensoranslutning och BE9250
för extern triggeranslutning. • ART NR: 3021. PRIS: 359 kr.

Brandvarnare
SAFE PAKET. Levereras komplett och innehåller en trådlös brandvarnare,
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som sover tungt och/eller hör sämre. • ART NR: 2095. PRIS: 2495 kr.
CARE PAKET. Care varseblivningspaket kommer komplett och klart att användas. Det innehåller
en kraftfull blixtmottagare som kan kopplas till hemtelefonen och en smart tryckknapp till ytterdörren.
• ART NR: 3020. PRIS: 1995 kr.
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TV-hjälpmedel
TV2500 MED HÖRLURAR. Laddningsbara hörlurar med hög ljudkvalitet för TV, CD, MP3 eller

annan ljudkälla. För dig med nedsatt hörsel som inte använder hörapparat. Sändaren som också är
laddningsstation ansluts till ett ljuduttag i TV:n eller ljudanläggningen och skickar ljudet trådlöst till
hörlurarna. Två hörlurar kan användas till samma sändarenhet. Flera olika adaptrar medföljer, inkl.
optisk kabel. Användningstid ca 5 timmar vid fulladdade batterier. Laddningstid ca 2,5 timmar. Två
laddningsbara batterier medföljer. • ART NR: 2090. PRIS: 1875 kr.

SENNHEISER 840S. Hjälpmedel till TV och radio. Trådlös överföring via radiosignaler med en räck-

vidd på ca 100 meter. Sändaren kopplas in i TV:n och mottagaren hängs runt halsen med en halsslinga.
Hörapparaten kopplas om till T-spoleläge. Finns också med lurar istället för halsslinga. Användningstid
ca 9 timmar. Extra lurar och halsslinga kan köpas till. • ART NR: 2075. PRIS: 3390 kr.
STOLSLINGA UNIVOX DLS-3 TV. Kompakt slingförstärkare med digital ingång. Kablar för TV med

analog ingång ingår. Förmedlar ljud från TV eller andra ljudkällor. Förstärkaren är speciellt anpassad
för LCD/LED/plasma-TV med digital utgång. Placera stolslingan i fåtöljen eller soffan och koppla hörapparaten i T eller MT-läge. Lätt att ta med till t ex fritidshuset. • ART NR: 100142. PRIS: 1200 kr
STOLSLINGA AUTOMINI DIGITAL. Förmedlar ljud från TV eller andra ljudkällor. Passar för TV
med både analog och digital ljudutgång. Förstärker ljudet via stolslingan. Hörapparaten kopplas i
T eller MT-läge. Lätt att ta med till t ex fritidshuset. • ART NR: 2009. PRIS: 1390 kr

Kommunikation i grupp eller på avstånd
COMFORT CONTEGO FM-SYSTEM TRÅDLÖST KOMMUNIKATIONSSYSTEM.

Ett kommunikationssystem med lättmanövrerade volymkontroller och tydlig display. Systemet har en
digital radioöverföring. Genom att reglera mellan riktad och rundupptagande mikrofonläge är det enkelt
att anpassa den till olika situationer som till exempel i hemmet, i bilen, på guidade turer, middagar och
möten. För användare med hörapparat med telespole används den tillsammans med en halsslinga,
annars används den med hörlurar eller öronsnäckor. Halsslinga, hörlurar, öronsnäckor, sladdar till TV/
radio/dator, laddare och väska medföljer. • ART NR: 2054. PRIS: 6995 kr.

DOMINO PRO TRÅDLÖST KOMMUNIKATIONSSYSTEM. Trådlöst kommunikationssystem

med helt digital signalbehandling som överför ljudet trådlöst mellan sändare med mikrofon och
mottagare via bredbandslänk vilket ger ett klart ljud. Domino Pro:s enheter är utrustade med både
rundupptagande mikrofon och riktmikrofon. Används med hörlurar eller halsslinga t.ex vid samtal med
en eller ﬂer personer, på restaurang, i skolan, i bilen, vid TV etc. Kabelsats för TV, stereo och MP3spelare samt halsslinga ingår. • ART NR: 2071. PRIS: 6995 kr.

FAVORIT SAMTALSFÖRSTÄRKARE. Används som extra förstärkare i samtal med en eller ﬂera,
F

i bilen eller vid TV:n. Används tillsammans med lurar (ingår) eller halsslinga (tillbehör). Rejäla reglage.
IInbyggd telespole för användning i lokaler med teleslinga. Enkel omkoppling mellan mikrofon/telespole.
Lurar, väska och batterier medföljer. Favorit samtalsförstärkare. • ART NR: 2020. PRIS: 1210 kr.
L
Halsslinga. • ART NR: 4001. PRIS: 399 kr.
H

COMFORT DUETT SAMTALSFÖRSTÄRKARE. En liten och användarvänlig samtalsförstärkare
med behagligt ljud och tydliga knappar. Kan användas med hörlurar (ingår), öronsnäckor eller halsslinga
(tillbehör). Har inbyggd telespole för att lyssna via teleslinga. Laddningsbart batteri med 20 timmars
batteritid. • ART NR: 2031. PRIS: 2010 kr. • Med Halsslinga. ART NR: 2022. PRIS: 2535 kr.
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Hörapparatbatterier
Alla våra batterier är kvicksilverfria och av högsta kvalitet.
TIPS! Avlägsna
klisterlappen från
batteriet. Vänta 5
minuter istället för
2 minuter innan
du sätter batteriet
i hörapparaten.
Detta kan ge en
vinst på 2-3 extra
dagars batterilivslängd.

STORLEK 10
0

STORLEK 312

STORLEK 13

STORLEK 675

5 KARTOR: 150 kr
10 KARTOR: 280 kr

5 KARTOR: 150 kr
10 KARTOR: 280 kr

5 KARTOR: 150 kr
10 KARTOR: 280 kr

5 KARTOR: 150 kr
10 KARTOR: 280 kr

Medlemspris: 23 kr/karta oavsett hur många kartor man beställer. Ange medlemsnummer nederst
på talongen. För alla batteribeställningar tillkommer 19 kr i frakt.
KLI PP UT OCH SKICKA I N.

Beställningsformulär.
Välkommen att beställa produkter via webben, e-post, telefon eller genom att använda talong nedan. Vid beställning av enbart
hörapparatbatterier tillkommer 19 kr i fraktavgift – oavsett antal beställda batterikartor. Övriga varor: fraktavgift 60 kr. Betalning
sker mot faktura eller postförskott. OBS. Vid beställning av batterier, kom ihåg att ange storlek. Vänligen texta.
ANTAL:

PRODU KT:

ART.N R:

PR I S:

Priserna gäller fr.o.m. april 2018 och tillsvidare och justeras årligen. Vi reserverar oss för prisförändringar p.g.a stora förändringar
i valutaläget eller inköpspriser. Alla priser är inklusive moms. För aktuella priser, se www.hrfteknik.se.

Kontaktuppgifter
Namn:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adress:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer:
Ort:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:
Mobil:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-post:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ev. medl.nr. HRF:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel: 08-457 55 11 • Fax: 08-457 55 03 • E-post: info@hrfteknik.se • www.hrfteknik.se

Bli medlem i HRF.
Har du nedsatt hörsel? Då är Hörselskadades Riksförbund (HRF) organisationen för
dig. Vi sprider kunskap, påverkar beslutsfattare, väcker opinion, ger råd och stöd till
enskilda, främjar ny forskning och skapar mötesplatser för dig som är hörselskadad,
bland annat i våra 180 föreningar från norr till söder.
Ju ﬂer medlemmar vi blir, desto starkare röst får landets 1,5 miljoner hörselskadade.
Läs mer om Hörselskadades Riksförbund och bli medlem på www.hrf.se/medlem
Soﬁa Göth: Jag ryter som en tiger när min dotter särbehandlas.
Clas
as Malmström: ”Jag ﬁck tips om en metod som visade sig fungera.”
TIDSKRIFT FÖR
HÖRSELSKADADE
#1, FEBRUARI 2018
ÅRGÅNG 97
TIDSKRIFT FÖR
HÖRSELSKADADE
#8, DECEMBER 2017
ÅRGÅNG 96
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Som medlem får du tidningen
Auris, 7 nummer per år.

KLI PP UT OCH SKICKA I N.

PORTO
BETALT.

HRF Hörteknik AB
Svarspost nr 110556202
110 06 Stockholm

