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Välkommen som kund hos HRF Hörteknik AB!
Hörteknik är ett helägt dotterbolag till Hörselskadades Riksförbund. Vi erbjuder ett brett
sortiment av hörhjälpmedel för dig som behöver hjälp med att höra, i hemmet och i samtal.
Våra produkter kan bidra till att du får ett enklare och tryggare liv. Hör gärna av dig om du
har frågor.
/ Minna Janusson, Affärschef

Erbjudanden för HRFs medlemmar
10 % på alla
produkter
Gäller ej batterier eller
paketerbjudanden

Batterier för 23
kr per karta
Gäller ej 675P

Priserna gäller från 2019-01-01 och tillsvidare. Alla priser inkluderar moms. Vi reserverar oss
för prisförändringar på grund av inköpspriser. Vid beställning av enbart hörapparatsbatterier
tillkommer 19 kr i fraktavgift – oavsett antal beställda batterikartor. Vid beställning av produkter
från Bellman & Symfon är fraktavgiften normalt 130 kr. För övriga varor är fraktavgiften 60 kr.
Betalning sker mot faktura.
Det är viktigt att du kan prova ditt hjälpmedel så att det passar för just dig. Vi tillämpar därför
öppet köp på 30 dagar. Varan ska vid retur returneras i nyskick.
Se på vår hemsida www.hrfteknik.se för fullständigt sortiment, mer information om våra
produkter pris och aktuella erbjudanden. För snabbast leverans beställer du våra produkter
via webben, www.hrfteknik.se. Det går också bra att beställa via e-post, telefon eller genom att
använda talongen på sista sidan i katalogen.
08-457 55 11
info@hrfteknik.se

www.hrfteknik.se
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“Jag är helt beroende av mina hörapparater
men det är inte alltid de räcker till. Jag vill
leva ett aktivt och socialt liv. Ibland behöver
jag extra hörhjälpmedel för att höra och
kunna vara delaktig i olika sammanhang!”
- Karin Famme, barndomshörselskadad

Lyssna hörselsmart!
Artone 3 MAX är en nätt och elegant
Bluetooth-halsslinga med marknadens
starkaste förstärkning. Den skickar ljudet
trådlöst till hörapparater och implantat
utrustade med T-eller MT-Läge. Artone 3
MAX överför ljud trådlöst från alla ljudkällor
utrustade med Bluetooth som exempelvis
mobiltelefoner och surfplattor.
Komplettera din Artone 3 MAX med en
TVB dosa för att lyssna på TV och Stereo
tydligt. Du kan också komplettera slingan
med en Artone MIC mikrofon att sätta på
den du talar med. Både TVB och MIC går
även att koppla in en radio med en 3,5 mm
audiokabel (medföljer).

Paketerbjudande
Artone 3 MAX + Artone TVB + Artone MIC
ART NR: 02015
PRIS: 3 995 kr
Se sida 5, 6 och 7 för mer information.

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

www.hrfteknik.se
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Telefoner
Alla telefoner är speciellt framtagna för dig med nedsatt hörsel. Våra telefoner har kraftfull volymförstärkning, hörslinga i luren
och justerbar ringsignal.
POWERTEL 96
Volymkontroll 0-60 dB
Tonkontroll/två lägen
Justerbar ringsignal upp till 90 dB
Nummerpresentatör (kräver
abonnemang)
Telefonbok med 50 poster

ART NR: 02030

AMPLIDECT 350 TRÅDLÖS
TELEFON
Volymkontroll 0-30 db
Inbyggd klocka och alarm
Upp till 5 st handenheter
Ringsignal i tre olika lägen

POWERTEL M7510-3G
Volymkontroll 0-35 dB
Dubbla skärmar
Högtalare och ringsignal med extra
förstärkning
3G och Bluetooth
Uttag för slinga/headset
Trygghetslarm
Samtalstid upp till 7 timmar. Standby tid ca 8 dagar

ART NR: 02036

ART NR: 02034
Extra handenhet
ART NR: 02035

1 235 kr

1 685 kr
1 090 kr

CL100
Volymkontroll 0-30 dB
Tonkontroll och högtalare
Kräver ej strömadapter

ART NR: 02031

1 625 kr

CL 100, AmpliPower
40 (grå) och
AmpliPower 50 ser
lika ut men har olika
funktioner.

820 kr

AMPLIPOWER 40
Volymkontroll 0-40 dB
Tonkontroll och högtalare samt blixt
Kan monteras på vägg och finns
endast i mörkt grått

ART NR: 02032

1 300 kr

AMPLIPOWER 50
Volymkontroll 0-60dB
Tonkontroll, högtalare samt blixt

ART NR: 02033

1 700 kr

Översikt telefoner
PowerTel 96

CL 100

AmpliPower 40

AmpliPower 50

AmpliDect 350

PowerTel
M7510-3G

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

+60 dB

+30 dB

+40 dB

+60 dB

+30 dB

+35 dB

Tonkontroll

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Justerbar ringsignal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Extra optisk indikering

Ja

Ja

Blixt

Blixt

Ja

Nej

Uttag för vibrator

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Högtalare

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Uttag för headset/
slinga

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

SOS-knapp

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kortnummer

Nej

9 st

9 st

9 st

Nej

5 st

Snabbval

2 st

3 st

3 st

3 st

4 st

2 st

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

1 235 kr

820 kr

1 300 kr

1 700 kr

1 685 kr

1 625 kr

02030

02031

02032

02033

02034

02036

Hörslinga i luren
Volymkontroll

Nätadapter

Pris
Artikelnummer

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

www.hrfteknik.se
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Telefon- och mobiltillbehör
Slingorna är idealiska för användning med en hörapparat i MT- eller T-läge.
BLÅTANDSHALSSLINGA ARTONE
3 MAX
Fungerar med alla telefoner och
datorer som har Bluetooth
Aktiv användningstid 5-6 timmar
Räckvidd 5-10 meter
Kan anslutas till fem enheter
Volymkontroll på framsidan
Passar bra att kombinera med
Artone TVB och Artone MIC
Läs om vårt erbjudande på sida 3.

ART NR 02010

ART NR: 04002

1 095 kr

1 995 kr

CL ILOOP+ HALSSLINGA
Mycket populär trådbunden
halsslinga för telefon, mobil och
dator.
Inbyggd mikrofon och ringsignal via
slingan
Lättanvänd och driftssäker
Volymkontroll
Användningstid upp till 5 timmar
3,5 mm kontakt

ART NR: 02013

TRANSETT T-BLUETOOTH
HALSSLINGA
Fungerar med alla telefoner och
datorer som har Bluetooth
Inbyggd mikrofon
Kan anslutas till två enheter
Volymkontroll på sidan
Textil halsslinga

FLEX LURFÖRSTÄRKARE
Enkel justering av ljudvolymen upp
till 22 dB förstärkning
Kopplas in mellan fast telefon och lur
Drivs med ett 9V-batteri (ingår)

ART NR: 06001

329 kr

725 kr

Varseblivning för mobil
Missa inga signaler från din mobiltelefon.
DITTO VIBRATOR TILL MOBIL
Diskret och smidig vibrator
Fäst i armband eller med clips
Paras ihop med mobiltelefonen med
Bluetooth
Vattentät och laddningsfri
Via en app i telefonen styr du när
Ditto ska vibrera

ART NR: 04006

BELLMAN MOBILSENSOR
Sensorn aktiveras när mobilens eller
surfplattans skärm tänds upp
Sensorn behöver kompletteras med
valfri mottagare i visitsystemet

ART NR: B5029

359 kr

499 kr

Varseblivning för dörr och telefon
Bli extra uppmärksammad när telefonen ringer eller när det ringer på dörren.
AMPLICALL 20
Telefon- och dörrsignalsindikator
med optisk och akustisk indikering
Signalerar upp till 95 dB,
volymkontroll och tre
larminställningar

NEXA TRÅDLÖS DÖRRKLOCKA
Batteridriven trådlös dörrklocka
5 valbara ringsignaler och 4
volymnivåer
Blå lampa som blinkar
Räckvidd upp till 200 meter

ART NR: 02001

ART NR: 10001

1 135 kr

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

245 kr

www.hrfteknik.se
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Väckarklockor
Våra väckarklockor är anpassade för dig med nedsatt hörsel.
Med vibration och kraftfull signal kan du vara säker på att vakna i tid.
WAKE ‘N’ SHAKE VOYAGER
Reseväckarur med extra högt larm
upp till 75dB
Blixtlampa och stark vibration
Snoozefunktion
Batteri samt fodral ingår

SONIC TRAVELLER
Akustisk signal och sängvibrator
Larm upp till 75 dB
Tydlig display med justerbar
ljusstyrka
USB-port för laddning av mobil

ART NR: 02005

ART NR: 02002

655 kr

WAKE ’N’ SHAKE CURVE
Tydlig display, vibrator och
blixtlampa
Larm upp till 90 dB med Snoozefunktion
Val av olika kombinationer (ljud, ljus,
vibration)
USB-port för uppladdning av
mobiler

ART NR: 02006

BELLMAN CLASSIC OCH BELLMAN
PRO
Väckarklocka med stark ljudsignal
Vibrationer från en sängvibrator
Ljudsignalen ökar sakta i styrka upp
till 100 dB
Snooze-funktion och batteribackup
så fungerar vid strömavbrott.
Bellman PRO har även kraftiga LEDblixtar, går att koppla till telefonen

910 kr

BELLMAN
ART NR:
BELLMAN
ART NR:

TLC 410
Extra tydlig display, högt alarm,
vibrator och stark ljussignal
Väckarklockan uppfattar brandlarm
USB-port för uppladdning av mobil

ART NR: 02004

765 kr

CLASSIC
B5028
PRO
B5027

895 kr
1 095 kr

960 kr

TV-hjälpmedel
Ett bra TV-hjälpmedel förhöjer din TV- upplevelse och ger dig en stabilare ljudbild. För dig med hörapparater som har T eller MTläge rekommenderar vi ett hjälpmedel med en slinga att ha runt halsen. Har du inte hörapparat eller vill ha en förstärkning utan
att använda hörapparat använder du lurar.
SENNHEISER FLEX 5000
Unik brusreducering och
taluppfattningsprogram
Tre olika lyssningsprofiler
Levereras med halsslinga
3,5 mm uttag för valfria hörlurar
Laddas i sändarenheten

ART NR: 04021

TV2500 MED HÖRLURAR
Klart och tydligt ljud för dig som inte
använder hörapparat
Mikrofon för samtalsförstärkning
Volymkontroll upp till 120 dB
Laddas i sändarenheten
Användningstid ca 5 h x 2 (levereras
med 2 batterier)

1 775 kr

ART NR: 02021

1 875 kr

SONUMAXX 2.4
Tonkontroll och tre ljudprofiler
Mikrofon för samtalsförstärkning
Volymkontroll upp till 120 dB
Halsslinga med 3.5 mm plugg ingår.
Laddas i sändarenheten
Användningstid 6-8 h x 2 (levereras
med 2 batterier)

ARTONE TVB
Bluetooth-streamer att kombinera
med Artone 3 MAX (köpes sparat)
Tv-tittande och Bluetooth-adapter
för trådbunden ljudanläggning
3,5mm-audio-in/utgång
SPDIF-in- och utgång
Räckvidd 10 m

ART NR: 02020

ART NR: 02012

ANDRA PRODUKTER FÖR TV:
STOLSLINGA UNIVOX DLS-3 TV
STOLSLINGA AUTOMINI DIGITAL

2 145 kr

ART NR: 04003		
ART NR: 04004		

980 kr

PRIS: 1 565 kr
PRIS: 1 390 kr

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

www.hrfteknik.se
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Kommunikation
Trådlösa kommunikationssystem är ett kommunikationssystem som består av två enheter. En sändare som placeras på bordet
eller på den som talar och en mottagare som placeras på den som behöver höra bättre. Kommunikationssystem kan användas
med hörlurar eller halsslinga.
COMFORT CONTEGO
Ett trådlöst kommunikationssystem
med lättmanövrerade
volymkontroller
Passar i hemmet, i bilen, på guidade
turer, middagar och möten
Riktad eller rundupptagande
mikrofon och tydlig display
Kan kopplas in i TV/radio/dator
Halsslinga, hörlurar, öronsnäckor,
sladdar till TV/radio/dator, laddare
och väska medföljer

ART NR: 15001

BELLMAN DOMINO PRO
Ett trådlöst kommunikationssystem
som framhäver tal i bullriga miljöer
Passar i hemmet, i bilen, på guidade
turer, middagar och möten
Riktad eller rundupptagande
mikrofon.
Öronsnäckor, extern mikrofon,
sladdar till TV/radio/dator laddare och
väska medföljer

ART NR: B5031

6 995 kr

6 995 kr

Samtalsförstärkare är ett smidigt kommunikationssystem som består av en enhet. En samtalsförstärkare kan vara en
praktisk hjälp tillfällen då du inte kan använda hörapparater, om du ännu inte har skaffat hörapparater eller i situationer då
hörapparaterna inte räcker till. En samtalsförstärkare kan användas med hörlurar eller med en teleslinga. Alla samtalsförstärkare
har 3,5 mm uttag för hörlurar/öronsnäckor/slinga.
TRANSETT FAVORIT
Klassiker med rejäla reglage.
Inbyggd telespole
Levereras med hörlurar, kan
kompletteras med halsslinga

ART NR: 04005
Halsslinga
ART NR: 04007

1 199 kr
399 kr

BELLMAN AUDIO MINO
Liten och diskret
En rundupptagande och en
riktverkande mikrofon
Inbyggd telespole
Levereras med hörlurar, kan
kompletteras med halsslinga
Driftstid upp till 18 h

ART NR: B5032
Bellman halsslinga
ART NR: B5037

2 495 kr
495 kr

BELLMAN AUDIO MAXI
Robust och stadig med enkla och
tydliga reglage
En riktverkande mikrofon
Inbyggd telespole
Levereras med hörlurar, kan
kompletteras med halsslinga
Driftstid upp till 150 h

ART NR: B5030
Bellman halsslinga
ART NR: B5037

1 895 kr
495 kr

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

COMFORT DUETT
Liten och användarvänlig
Behagligt ljud och tydliga knappar.
Inbyggd telespole
Driftstid upp till 20 h
Kan beställas med hörlurar eller
halsslinga

Med
ART
Med
ART

Hörlurar
NR: 15006
Halsslinga
NR: 15005

2 010 kr
2 535 kr

POCKETTALKER 2.0
Ergonomisk utformad
Möjlighet att justera ljudet för bästa
hörbarhet
Inbyggd telespole
Kan kompletteras med slinga med
3,5 mm uttag
Levereras med audiokabel, hörlurar
och öronsnäckor

ART NR: 04018
Halsslinga
ART NR: 04007

1 960 kr
399 kr

ARTONE MIC
Trådlös mikrofon att användas med
Artone 3 MAX-halsslinga
Placeras på den du talar med för
tydligt ljud i besvärliga ljudmiljöer
Har en 3,5 mm-ingång, där du
koppla in t ex telefon, dator eller
radio som inte har egen Bluetooth.
Räckvidd 10-20 m
Uppladdningsbar med upp till 7
timmars användningstid

ART NR: 02011

1 760 kr

www.hrfteknik.se
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Visit varseblivningsprodukter
Visitsystemet är ett elegant trådlöst system från Bellman & Symfon. Det hjälper dig som har svårt att
höra signalerna i hemmet att uppfatta till exempel dörrklocka, telefonsignal och brandlarm. Att alltid
uppfatta när något händer ger dig en ökad trygghet i ditt hem.
Varseblivningssystemet Visit består av sändare och mottagare. Du kan koppla ihop en eller flera sändare
med en eller flera mottagare och systemet är enkelt att montera upp. För fullständigt sortiment av
Visitsystemet se vår hemsida www.hrfteknik.se

B

C

A

D

E

F

Visit värdepaket
SAFEPAKET
Varnar vid brand
Innehåller en trådlös brandvarnare,
en väckarklocka och en sängvibrator

ART NR: B5001

2 695 kr

CAREPAKET
Uppmärksammar vid telefonsamtal
och när någon ringer på dörren v
Innehåller en blixtmottagare som
kan kopplas till hemtelefonen och en
tryckknapp till ytterdörren

ART NR: B5002

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

1 995 kr

www.hrfteknik.se
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Mottagare
B

A

BLIXTMOTTAGARE
Tydlig signal med intensivt blixljus och
färgade dioder
Går att koppla till en sängvibrator

VÄCKARKLOCKA INKL SÄNGVIBRATOR
Extra hög decibelsignal upp till 100+dB
Tydlig signal med blixt och kraftfull
sängvibrator
Snoozfunktion

ART NR: B5012

ART NR: B5013

1 495 kr

1 495 kr

D

D
PAGER
Diskreta vibrationer
Signalerar med olikfärgade dioder
Bekväm att bära

ARMBANDSMOTTAGARE
Diskreta vibrationer
Signalerar med olikfärgade dioder
Bekväm att bära
Laddare ingår

PORTABEL MOTTAGARE
Ger ett kraftfullt ljud upp till 93 dB
Tydlig signal med blixt och färgade
dioder
Går att koppla till en sängvibrator
Upp till 3 års batteritid

ART NR: B5010

ART NR: B5011

ART NR: B5009

2 895 kr

2 995 kr

1 495 kr

Sändare
C

TRYCKKNAPPSSÄNDARE
Kan användas som dörrklocka eller som
trådlöst personlarm

BRANDVARNARE
Med optisk/termisk sensor (reagerar på
rök och värme)

ART NR: B5004

ART NR: B5006

E

995 kr

1 395 kr

F

TELEFONSÄNDARE
Sänder signal när din fasta telefon ringer
Går att kombinera med Visit mobilsensor
för mobil

DÖRRSÄNDARE
Lyssnar av dörr och porttelefon
10 års batteritid

MOBILSENSOR
Sensorn aktiveras när mobilens eller
surfplattans skärm tänds upp

ART NR: B5005

ART NR: B5003

ART NR: B5029

750 kr

995 kr

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

359 kr

www.hrfteknik.se
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Batterier
Alla våra batterier är kvicksilverfria och av högsta kvalitét

TIPS! Avlägsna
klisterlappen från
batteriet fem
minuter innan du
sätter i batteriet i
hörpapparten. Det ger
längre batterilivslängd.
Förvara batterierna i
rumstemperatur.

SMEDLEM
PRISER!

STORLEK 10

5 KARTOR ART NR: 41020
10 KARTOR ART NR: 41021

150 kr
280 kr

STORLEK 675

5 KARTOR ART NR: 41017
10 KARTOR ART NR: 41018

23 kr/karta oavsett hur

STORLEK 13

många kartor du beställer.

5 KARTOR ART NR: 41011
10 KARTOR ART NR: 41012

675P för implantat: 39 kr

STORLEK 312

Ange medlemsnummer vid

150 kr
280 kr
150 kr
280 kr

5 KARTOR ART NR: 41014
10 KARTOR ART NR: 41015

150 kr
280 kr

beställningen.
675P FÖR IMPLANTAT.

ART NR: 02072

49 kr

För batteribeställningar tillkommer 19 kr frakt oavsett hur många kartor du beställer.

Passa på att komplettera din beställning!
SLANG TILL HÖRAPPARAT
Säljs per decimeter
Levereras endast i kombination med
annan beställning

ART NR: 16011

10 kr

08-457 55 11
info@hrfteknik.se

PERFECT DRY LUX BOKS
Elektronisk torkbox för avfuktning
och sterilisering av din hörapparat

ART NR: 16001

845 kr

www.hrfteknik.se
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Vind- och hörselskydd
VINDSKYDD WINDFREE
Tar bort vindbruset från
hörapparatens mikrofon när du rör
dig ute.

NOIZEZZ HÖRSELSKYDD
Noizezz Red dämpar 21 dB. Lämplig
när du klipper gräset eller använder
motorsågen

ART NR: 29002
Fodral
ART NR: 29001

Noizezz Red
ART NR: B5047

295 kr
65 kr

Noizezz Orange dämpar 20 dB.
Lämplig när du kör motorcykel eller
använder elektriska verktyg hemma.

HÖRSELSKYDD ER-20
Dämpar ca 20 dB jämt över alla
frekvenser
Passar på konserter

ART NR: B5046

299 kr

Noizezz Orange
ART NR: B5048

220 kr

299 kr

Noizezz Green dämpar 19 dB.
Lämplig när du går på en konsert
eller besöker en nattklubb.

Noizezz Green
ART NR: B5049

299 kr

Skydda din hörsel och använd rätt hörselskydd beroende på situation. Använd inte
hörselskydd i vardagsituationer eller för ”säkerhets skull”. Överanvändning av hörselskydd
kan öka ljudkänslighet.

Information inför köp: Priserna gäller från 2019-01-01 och tillsvidare. Alla priser inkluderar moms. Vi reserverar oss för
prisförändringar på grund av inköpspriser. Vid beställning av enbart hörapparatsbatterier tillkommer 19 kr i fraktavgift – oavsett
antal beställda batterikartor. Vid beställning av produkter från Bellman & Symfon är fraktavgiften normalt 130 kr. För övriga varor är
fraktavgiften 60 kr. Betalning sker mot faktura.
Det är viktigt att du kan prova ditt hjälpmedel så att det passar för just dig. Vi tillämpar därför öppet köp på 30 dagar. Varan ska vid
retur returneras i nyskick.
Se på vår hemsida www.hrfteknik.se för fullständigt sortiment, mer information om våra produkter pris och aktuella erbjudanden.
För snabbast leverans beställer du våra produkter via webben, www.hrfteknik.se. Det går också bra att beställa via e-post, telefon
eller genom att använda talongen nedan.

KLIPP UT OCH SKICKA IN

Beställningsformulär
ANTAL

PRODUKT

ART.NR

Kontaktuppgifter
Namn

Telefon

Adress

Mobil

Postnummer

E-post

Ort

ev. medlemsnr. HRF

PRIS

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

Som medlem får du tidningen
Auris, 7 nummer per år

KLIPP UT OCH SKICKA IN

PORTO
BETALT.

HRF Hörteknik AB
Svarspost nr 110556202
826 20 Söderhamn

