
ZORGPLUS

FYSIC ALARM & COMFORT TELEFOON FX-3850

                        In de doos:

• basisstation

• telefoonhoorn met krulsnoer

• telefoonkabel

• telefoonstekker met snoer

• alarmzender met halskoord

• Nederlandstalige gebruikershandleiding

           FX-3850 uitrusting:

• zekere en makkelijke bediening

• grote druktoetsen

• duidelijk display met achtergrondverlichting

• sprekend toetsenbord

• mis geen gesprek door duidelijke bel- en lichtsignalen



• geschikt voor dragers van een hoortoestel

• alarmering naar bekenden

• draadloze alarmzender

• handenvrij bellen

• indicatielampje tijdens gesprekken

Makkelijk en trefzeker bellen

o Blijf zelfstandig met de Fysic Big Button Alarmtelefoon FX-3850. 

Comfort staat centraal bij dit robuuste telefoontoestel. Alles aan de 

FX-3850 is ontworpen met het oog op gebruiksgemak voor 

senioren en alleenwonenden. Per ongeluk een verkeerd nummer 

kiezen door priegelknopjes is verleden tijd. Via de prettig grote 

druktoetsen bedient u deze telefoon trefzeker en gemakkelijk. Het 

sprekend toetsenbord laat desgewenst horen wat u drukt. Daarnaast 

kunt u naam of nummer van beller laten omroepen. Hierdoor biedt 

het toestel de helpende hand aan bijvoorbeeld slechtzienden.

Alarmfunctie onder handbereik

o Bij ongevallen roept de FX-3850 snel hulp voor u in. Druk op de 

rode SOS-knop op de hanger of telefoon, en het toestel laat een 

luide alarmbel horen. Is na 15 seconden geen hulp gearriveerd, dan 

belt hij één voor één de geprogrammeerde noodnummers af tot 

iemand reageert. De noodnummers kunt u natuurlijk gewoon kiezen

uit het telefoonboek. Bij reactie laat de FX-3850 uw opgenomen 

noodbericht horen. Daarna schakelt hij vanzelf naar de handenvrij-

functie, zodat u zonder hoorn een gesprek kunt voeren. Het bereik 

van de alarmzender aan de hanger is maximaal 50 meter.

Luid en duidelijk, ook met hoortoestel

o Met de FX-3850 mist u geen gesprek. Bij inkomende gesprekken 

waarschuwt hij u met extra luide beltonen en lichtsignalen. Tijdens 

gesprekken geeft het bellampje aan dat er gebeld wordt. Het 

belvolume is natuurlijk regelbaar en versterkt het geluid tot maar 

liefst 24 decibel. Ook dragers van een hoortoestel kunnen 

ongestoord bellen. De hoorn is voorzien van een ringleiding die 

rondzingen en andere stoorgeluiden voorkomt. Het royale display 

met achtergrondverlichting toont gespreksinformatie - zoals 

nummer en/of naam van de beller - ook bij minder licht duidelijk. 

Bel familie en vrienden snel en makkelijk met het ingebouwde 

telefoonboek, dat ruimte biedt aan dertig namen.



• Prijs € 149,- incl. btw

Pluspunten

• Goede bediening

• Grote toetsen

• Gemakkelijk programmeerbaar

• Alarmknop om de hals

• Geen abonnement

• U zit nergens "aan vast"

TECHNISCHE SPECIFICATIES: FYSIC ALARM & COMFORT TELEFOON FX-3850 



Voor meer informatie of bestellingen kunt u terecht bij:

ZorgPlus

Kerkhuisstraat 20

7037 DE

Beek (Montferland)

Tel: 0316-532319


