
Hoe blijft u betrokken 
bij het gesprek?
Maxi Pro



Ontdek het plezier 
van Maxi Pro
Maxi Pro is een complete 
hooroplossing voor spraakversterking, 
telefoonversterking en televisie kijken.

Het heeft grote voelbare knoppen, softgrip 
materialen en hoog contrast indicatoren. 
Dit maakt hem een uitstekende keuze voor 
mensen met tremoren, beperkt zicht of 
verminderde handvaardigheid.

Maxi Pro werkt intuïtief. Verbind uw 
hoofdtelefoon, oordopjes of hoortoestel en 
pas met één druk op de knop het volume 
aan. 

In de doos
	Maxi Pro

	TV streamer

	Hoofdtelefoon

	Kabels & adapters



Multimedia streaming 
Stream geluid van uw tv, tablet 
of smartphone naar uw oren.

Telefoonversterking 
Telefoneer zonder te vragen of 
iemand zich wil herhalen.

Soms hoort u de telefoon niet overgaan en 
kan het verstaan van de persoon aan de 
andere kant van de lijn een uitdaging zijn. 
Maxi Pro verbindt met uw smartphone en 
versterkt zowel de beltoon als de stem van 
de beller. 

Maxi Pro gebruikt Bluetooth-technologie 
om het geluid van de televisie direct naar 
uw oren te streamen. Het verbindt ook 
met uw tablet, computer en Bluetooth 
audiosysteem. Zodat u kunt luisteren met 
het geluidsniveau dat u wilt.

Maxi Pro helpt u het gezelschap om u 
heen beter te verstaan. Plaats de Maxi Pro 
voor de persoon met wie u praat en het 
zorgt ervoor dat u de woorden helder en 
duidelijk kunt horen.

Spraakversterking 
Volg moeiteloos het gesprek 
aan de eettafel.
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Toegewijd 
aan uw gehoor
Bellman & Symfon uit Zweden zet zich in 

om de kwaliteit van leven van mensen met 

gehoorverlies te verbeteren. Onze mensen 

en partners zijn toegewijd aan deze missie 

en we werken nauw samen met audiciens 

en toonaangevende experts om uw ge-

hoor te beschermen en beter horen voor 

iedereen mogelijk te maken.
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