
Phonak 
Fast Facts

Wat is het? 
De Phonak DECT CP1 is de ideale telefoon om thuis of in een 
klein kantoor te gebruiken. Het telefoonsignaal wordt 
draadloos naar beide hoortoestellen tegelijkertijd gestreamd. 
Dit zorgt voor ongeëvenaarde geluidskwaliteit en goed 
verstaan van spraak. 

Naast de streamingfunctie heeft de telefoon ook een 
regelmatige akoestische output en kan daarom ook gebruikt 
worden door mensen die geen hoortoestel dragen. Tot zes 
handsets kunnen worden verbonden met één basis die specifiek 
bruikbaar is in kleine kantoren. 
De telefoon heeft: 12 zorgvuldig uitgezochte ringtones, 
speciale volumeknoppen, een knop voor een volumeboost,  
een handsfree-modus, een trilfunctie en nog veel meer.

Waarom zou ik het gebruiken? 
Waarom zou ik het gebruiken? Voor gebruikers van hoortoe-
stellen, zeker als ze ernstig gehoorverlies hebben, kan praten 
over de telefoon een behoorlijke uitdaging zijn. Als er 
telefoonsignalen in beide oren ontvangen worden, wordt 
spraakverstaan aan de telefoon aanzienlijk verbeterd, vooral als 
er achtergrondlawaai aanwezig is. Onafhankelijke studies 
hebben aangetoond dat het gebruik van de DECT-telefoon in 
plaats van een standaard huistelefoon, de verstaanbaarheid 
van spraak met meer dan 40% kan verbeteren.1 

Hoe wordt het gebruikt? 
De DECT-telefoon is gemakkelijk te gebruiken, (er zijn geen 
programmering of extra toestellen nodig) de gebruiker hoeft de 
telefoon alleen maar op te pakken en te praten. Het kan net  
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Draadloze DECT-telefoon van Phonak

als een normale telefoon gebruikt worden en de programma’s 
van de hoortoestellen hoeven niet handmatig aangepast te 
worden. De gebruiker houdt de telefoon in de normale positie 
(of binnen 25 cm. van de hoortoestellen) en het signaal wordt 
automatisch gestreamd.

Houd de groene boost-knop twee seconden ingedrukt voor een 
snelle en effectieve demo van de geweldige geluidskwaliteit.

Ga voor meer informatie naar: 
www.phonakpro.com/dectphone


