
S-550
Ljudterapihögtalare med White Noise  
och 5 naturljud

Egenskaper 

• 6 ljud: Havsvågor, bäck/fors, regn, White 
Noise, sommarnatt och vind.

• Volymkontroll

• 4 lägen timer: kontinuerlig uppspelning 
eller mjuk automatisk avstängning efter 
30, 60 alt 90 min.

• Minnesknapp repeterar senaste ljudval

• Högtalaren kan placeras på en plan yta, 
läggas på rygg eller monteras på vägg

• Uttag för hörlurar eller högtalarkudde 
(tillbehör)

• Drivs med nätadapter (ingår) alt  
4 st AA batterier (ingår ej)

• Storlek 16 x 17 x 9 cm (br x h x dj)

• Vikt 465 g (inkl nätadapter)

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från  
Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

Art nr Beskrivning

110101 S-550, Ljudterapihögtalare, 6 ljud

Studier visar att vi sover bättre och slappnar av lättare när vi kan stänga ute 
störande ljud och lyssna på naturljud eller vitt brus (White Noise). Ljudhjälpmedel 
används på sjukhus, kliniker och i hem runt om i världen för att hjälpa människor 
att somna lättare, uppleva en högre sömnkvalitet och bidra till en ljudlättnad vid 
tinnitus.

Genom att lyssna till de olika ljuden i denna speciellt utvecklade högtalare, kan 
det ge dig effektiv och naturlig receptfri sömnterapi.

Med 6 ljud och 4 lägen för uppspelning kan du variera och prova dig fram för 
vilka ljud och avslut av uppspelning som passar din situation bäst. 

Högtalaren sitter på enhetens baksida, för en mer omfångsrik och djup 
ljudupplevelse. Den kan placeras på en plan yta, läggas på rygg eller monteras på 
vägg. Högtalaren har uttag för hörlurar alternativt högtalarkudde (tillbehör).

Ljudterapi för tinnitus - hjälper dig att sova bättre


