
Maxi Pro
Ett komplett lyssningshjälpmedel



Samtalsförstärkning 
Hör vad som sägs vid middagen  
utan ansträngning.

Telefonförstärkning 
Hör när det ringer och prata i mobilen 
utan att behöva resa på dig.

TV-lyssning 
Titta på ditt favoritprogram 
utan att störa andra.

Upptäck 
glädjen i att 
höra bättre.
Maxi Pro hjälper dig att delta obehindrat i um-
gänget med dina nära och kära. Den lyfter fram 
orden så att du hör dem klart och tydligt.

Men Maxi Pro kan mycket mer än så. Anslut den 
till din TV och lyssna på precis den volym du 
önskar, eller använd den för att förstärka ljudet 
i din mobiltelefon. Med Maxi Pro behöver du 
inte oroa dig för att missa något.



Samtalsförstärkning 

Hör orden klart 
och tydligt. 
Maxi Pro hjälper dig att uppfatta vad som sägs 
runt middagsbordet. Lägg Maxi vid personen 
du pratar med, så lyfts talet fram så att du hör 
det klart och tydligt. 

Du kan välja att lyssna med hörlurar, headset, 
öronsnäckor eller via hörapparat.



Telefonförstärkning 

Håll kontakten 
med dina nära.
Numera förväntas man alltid vara tillgänglig 
på telefon. Men ibland kan det vara svårt att 
både hinna fram till mobilen och sedan höra 
vad personen i andra änden säger. Maxi Pro 
använder Bluetooth-teknologi för att ansluta 
till din mobil och förstärker rösten på den du 
talar med. På så vis behöver ingen upprepa sig 
eller höja rösten.



TV-lyssning

Hör utan att 
störa andra.
Om det är svårt att höra är det lätt att volymen 
på TVn blir lite för hög. Med Maxi Pro kan du 
lyssna på den volym du önskar samtidigt som 
familjens öron skonas. Anslut TV-sändaren 
till din TV, sjunk ner i soffan och njut av ditt 
favoritprogram, strömmat direkt till dina öron.



Enkel 
att använda
Maxi Pro är mycket lätt att använda. Du når allt 
med en enkel knapptryckning och behöver inte 
trassla dig igenom några menyer. Det är bara 
att koppla in hörlurarna och justera volymen så 
är du igång.

God 
ergonomi
Maxi Pro är gjord i ett greppvänligt material och 
ligger säkert i handen eller på bordet. Den har 
stora knappar med tydliga symboler och är ett 
bra alternativ för dig som darrar lite på handen 
eller upplever att du ser sämre ibland. 

I paketet
Maxi Pro är en komplett lösning för TV-lyssning, 
samtalsförstärkning och telefonförstärkning. 
Den innehåller:

	Maxi Pro

	TV-sändare

	Mini-stereokabel + adapter

	Optisk TV-kabel 

	Nätadapter 

	Halsrem

	Bältesclips

	Hörlurar
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Vi värnar om  
din hörsel
Bellman & Symfon utvecklar produkter 

som förbättrar livskvaliteten för männi-

skor med nedsatt hörsel eller dövhet.  

Vi är djupt engagerade i frågan och har 

ett nära samarbete med hörselvården 

och ledande experter inom området. 

Vi brinner för att skydda din hörsel 

och skapa hörselhjälpmedel för alla.


