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Enkla talande klockor

PRODUKTER Artikelnummer
Talande fickur KLARA 3831
Talande armbandsur 3835
Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Talande fickur KLARA
• Enkel att använda - tryck bara på den stora, 

svarta knappen för att läsa ut tiden!
• KLARA är en svensktalande klocka som talar ut 

aktuell tid på samma sätt som vi själva talar. 
Dvs. klockan säger kvart i .., halv.. , fem över 
halv.., etc. 

• KLARA talar ut veckodag och del av dygnet, 
dvs morgon (6-9), förmiddag (9-13), efter-
middag (13-18), kväll (18-23) samt natt (23-6). 

• Självinstruerande med hjälpord gör KLARA 
enkel att ställa in och justera. 

• Volymkontroll på vänster sida..
• Strömförsörjning: 2 st LR03 batterier (AAA).
• Format: 57 x 105 x 18 mm. Vikt: 83 gram.

Svensktalande klockor för dig som 
har fått det svårt att se urtavlan!

Rehabmodul AB är ansluten till

Talande armbandsur
• Svenskt tal och analog urtavla, som har tydliga, 

svarta siffror på vit botten och svarta visare.
• Enkel att använda - bara tryck på en knapp 

för att läsa ut tiden.
• Boett i stål överdragen med aluminium för att 

skydda mot nickelallergi. Pga högtalaren är 
uret inte vattentätt. Svart läderarmband.

• Boetten är 30 mm i diameter, totalhöjd 14 mm.
• Vikt med medföljande läderarmband: 46 gram.
• Strömförsörjning: 2 st Li-batterier CR2032. 

Byte görs lämpligen av urmakare/motsvarande.
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Knapp för att
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Produkter för seniorer, barn och andra med speciella behov i samarbete med IRIS Hjälpmedel. 

ISO 22 27 12
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Handla även direkt på webben!
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