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Het Nano RITE (luidspreker-in-het-oor) hoortoestel is eenvouding te bedienen en draagt zeer 
 comfortabel.Het unieke design in combinatie met geavanceerde technologie zorgt voor aantoonbare 
voordelen voor de eindgebruiker. Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het aanpassen en hanteren 
van Nano RITE hoortoestellen.

 1 Druktoets
 2 Microfoon
 2a Tweede microfoon
 3 Aansluitplug
 4 Snoertje
 5 Links/rechts-

markering

 6 Luidspreker
 7 Maataanduiding 

luidspreker
 8 Batterijlade
 9 Conchasteun
10	 ProWax	filter

Nano RITE hoortoestellen – overzicht
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Keuzetabel voor akoestische opties

Luidspreker Aanpastype
Cerumen-
bescherming 
luidspreker

Oorstukjes
Cerumen-
bescherming 
maatoorstukjes

M-luidspreker Direct ProWax Open domes  
(6, 8, 10)

Tulip dome Power domes
(6, 8, 10, 12)

Op maat Micro mold Canal mold Canal lock Skeleton WaxStop

Lite Tip

P-luidspreker Direct WaxStop Tulip dome Power domes 
(6, 8, 10, 12)

Op maat Power mold WaxStop

ProWax

CN_ILLU_NRCostumMoldPspeakerDetaching_BW_HI
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Aanpasbereik

Nano RITE hoortoestellen zijn leverbaar met twee luidsprekers: de M-luidspreker, geschikt voor lichte 
tot matig ernstige gehoorverliezen, en de P-luidspreker die extra power biedt voor ernstige gehoor-
verliezen. Hieronder ziet u de verwachte aanpasbereiken met verschillende oorstukjes.
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CN_ILLU_NRMeasurementT ool_BW_HI

1 Plaats de meetset tegen het oor, waarbij u de 
bovenste lijn horizontaal houdt. Met uw oog op 
dezelfde hoogte als het oor leest u af welk 
maatstreepje het dichtste bij de denkbeeldige 
lijn zit die vlak boven de gehoorgang loopt. In 
dit voorbeeld is maat 2 de juiste keuze.

 Power molds hebben een betere aanpassing 
als u een iets langer snoertje kiest dan u  
zou gebruiken bij een power dome. Als de 
bovenkant van de gehoorgang tussen twee 
maatstreepjes op het meetplaatje zit, dan  
kiest u het hoogste cijfer.

2 Als het luidsprekersnoertje te lang is, valt  
het hoortoestel naar achteren waardoor de 
 microfoons in een verticale in plaats van een 
horizontale positie komen te liggen. Tevens  
zal het luidsprekersnoer de contouren van het 
oor niet goed meer volgen.

3 Als het luidsprekersnoertje te kort is, zal het 
de neiging hebben om los te raken uit de 
gehoorgang, waardoor het hoortoestel minder 
vast in het oor zit.

De luidsprekerlengte bepalen

CN_ILLU_NR_Wearing instrument2_BW_HI_r

1

2

3

Er zijn vier luidsprekermaten verkrijgbaar voor zowel de M- als de P-luidspreker. Nr. 1 is de kortste,  
nr. 4 de langste. Voordat Nano RITE hoortoestellen worden aangepast, moet de juiste luidspreker-
lengte bepaald worden. De meetprocedure is hetzelfde voor zowel de M- als de P-luidspreker. 

Snoertje te lang

Snoertje te kort
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CN_ILLU_NR_SpeakerUnitAttaching4_BW_HI

De luidspreker aan het Nano RITE hoortoestel bevestigen

Correcte bevestiging van de luidspreker is 
 absoluut noodzakelijk.

1 Schuif de aansluitplug in de aansluiting van het 
hoortoestel. Let daarbij op dat de pinnetjes van 
de aansluitplug precies in de aansluiting 
passen.

2 Als de plug op zijn plaats zit drukt u hem 
voorzichtig aan.

3 Neem de borgpen uit de verpakking waarin de 
luidspreker is geleverd (dit gaat gemakkelijk 
met een pincet). Steek de borgpen met het 
pincet in de behuizing.

4 Zorg ervoor dat de borgpen helemaal in de 
behuizing van het hoortoestel zit. Gebruik 
daarvoor eventueel de zijkant van het pincet.

5 Om de bevestiging van de luidspreker aan  
het toestel te controleren, trekt u zachtjes aan 
het luidsprekersnoertje vlakbij het aansluitpunt 
op het hoortoestel (zie afbeelding). Als de 
 luidspreker loslaat, zat hij niet goed bevestigd.

CN_ILLU_NRSpeakerUnitAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRSpeakerUnitAttaching3_BW_HI

1 – 2

4

5

CN_ILLU_NR_SpeakerUnitAttaching5_BW_HI

3

Luidsprekers kunnen van binnen makkelijk 
beschadigd raken als ze vallen. Zet ter 
bescherming een dome op de luidspreker 
voordat u hem gaat bevestigen.
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CN_ILLU_NRSpeakerUnitDetaching3_BW_HI

CN_ILLU_NRSpeakerUnitDetaching1_CMYK_HI

CN_ILLU_NRSpeakerUnitDetaching2_BW_HI

De luidspreker van het Nano RITE hoortoestel afhalen

1 Gebruik het spitse uiteinde van het servicetool 
om de borgpen los te maken.

2 Houdt met de ene hand het toestel stevig vast 
terwijl u met de andere hand de rand van de 
aansluitplug tussen duim en wijsvinger vast-
pakt. 

3 Trek nu de aansluitplug voorzichtig uit de 
aansluiting. Als dat niet gemakkelijk gaat, 
controleer dan of de borgpen volledig los zit.

4 Raak de borgpen niet kwijt; u hebt hem weer 
nodig als u de luidspreker herbevestigt. 

Probeer niet om de luidspreker los te 
krijgen door aan het snoertje te trekken 
zonder dat de borgpen vrij is. Hiermee 
kunt u zowel de luidspreker als het 
 hoortoestel beschadigen.

1

2

3
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M-luidspreker

De M-luidspreker is geschikt voor lichte tot matig ernstige gehoorverliezen en is leverbaar in vier 
lengtes. Hij kan voor zowel directe als op maat aanpassingen gebruikt worden.

1 Om de luidspreker steviger in de gehoorgang 
vast te zetten kan een conchasteun gebruikt 
worden. Voor linker- en rechteroor kan 
 dezelfde versie gebruikt worden. Steek de 
 conchasteun in de opening van de luidspreker 
zoals	afgebeeld,	let	daarbij	op	de	oriëntatie.	

	 Als	de	conchasteun	te	lang	lijkt	kan	hij	tot	de	
gewenste	lengte	worden	ingekort.	Wees	bij	
het knippen voorzichtig dat er geen scherpe 
randjes	achterblijven	die	irritatie	in	het	oor	
kunnen opleveren.

2	 Om	de	conchasteun	te	verwijderen	duwt	u	
hem in de tegenovergestelde richting.

CN_ILLU_NREarGripMspeakerAttaching1_BW_HI
CN_ILLU_NREarGripMspeakerAttaching2_CMYK_HICN_ILLU_NREarGripMspeakerAttaching3_CMYK_HI

CN_ILLU_NREarGripMspeakerAttaching4_BW_HI Als u de conchasteun in de luidspreker 
steekt, moet de bovenkant richting het 
luidsprekersnoer wijzen, zie afbeelding. 
Trek de conchasteun naar beneden totdat 
de top in de opening verdwijnt. Als u hem 
er in de verkeerde richting insteekt, zal de 
conchasteun niet op de juiste wijze in de 
oorschelp passen.

1

2
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LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI

1 12 3 44 5
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Oorstukjes op maat voor de M-luidspreker

Voor op maat aanpassingen kunnen twee verschillende typen oorstukjes aan de M-luidspreker 
 bevestigd worden. Bij de Micro mold en de Lite Tip is reeds een adapter geplaatst, rood (rechts) of 
blauw (links) om het oor aan te geven. De gekleurde stip bovenop het maatoorstukje geeft de voor/
boven-positie in de gehoorgang aan.

Tools voor maatoorstukjes

Om de M-luidspreker aan het maatoorstukje te bevestigen dan wel om hem los te maken, kunt u twee 
verschillende tools gebruiken.

Lite Tip tool voor Lite Tip en Micro mold
· de Lite Tip of Micro mold aan de M-luidspreker bevestigen
· de M-luidspreker losmaken van de Lite Tip

Servicetool voor de Micro mold
De Micro mold servicetool is bedoeld om de Micro mold los te maken van de M-luidspreker.

1   Voor/boven-aanduiding
2   Micro mold adapter
3			WaxStop		filter
4   Uittrekkoordje
5   Lite Tip adapter
6			ProWax	filter

CN_ILLU_NRCostumMoldPspeakerDetaching_BW_HI

Voor het plaatsen van een gewelfde 
luidspreker (alle oorstukjes) Voor het losmaken van een 

luidspreker van de Lite Tip

Micro mold Lite Tip
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De Lite Tip en de Micro mold aan de M-luidspreker bevestigen

CN_ILLU_NRCostumMoldPspeakerAttaching3_CMYK_HI

1 Gebruik de gewelfde pin van de Lite Tip tool 
voor gewelfde luidsprekers.

2 Plaats de luidspreker in de tool en duw het 
snoer in de groef voor een stevige bevesti-
ging. Zorg dat de ProWax in de luidspreker zit 
(zie pagina 18).

3 Voordat u de luidspreker in het oorstukje 
steekt, draait u de luidspreker zodanig dat het 
snoertje en de bovenaanduiding op het 
oorstukje in elkaars verlengde liggen. Houd 
de luidspreker nauwkeurig in het midden van 
de adapter voordat u hem erin duwt.

4 Steek de luidspreker in het maatoorstukje. 

4 a) Micro mold: Houd de M-luidspreker in het 
verlengde van de Micro mold en steek hem 
erin	totdat	hij	vastklikt.	U	dient	dit	voorzichtig	
te doen.

4 b) Lite Tip: Plaats de Lite Tip tegen de tafel en 
duw	de	luidspreker	stevig	op	zijn	plaats.	Zorg	
ervoor dat het voorste deel van de luidspre-
ker helemaal in de Lite Tip zit en een vlak 
vormt met de voorkant van de Lite Tip.  
U dient dit voorzichtig te doen.

5 Zorg ervoor dat het oorstukje goed in het oor 
van	uw	cliënt	zit	en	controleer	de	positie	van	
het snoertje. Indien nodig kunt u het snoertje 
verbuigen door het te verwarmen.
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LT_ILLU_LiteTipOnMspeakerAttaching2_CMYK_HI

LT_ILLU_LiteTipOnMspeakerAttaching3_CMYK_HI

LT_ILLU_LiteTipOnMspeakerAttaching4_CMYK_HI
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4 a)
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De Micro mold van de M-luidspreker losmaken

CN_ILLU_NRCostumMoldPspeakerDetaching_BW_HI

Het is niet mogelijk om de Micro mold of 
Lite Tip los te maken zonder de juiste 
servicetool.

1 Houd de servicetool voorzichtig in het 
 verlengde van het midden van de Lite Tip.

2 Druk de servicetool in de Lite Tip om de 
M-luidspreker los te maken terwijl u de Lite 
Tip stevig vasthoudt.

3 De Lite Tip kan nu van de M-luidspreker 
worden losgemaakt.

1 Verwijder de WaxStop van de Micro mold  
(zie pagina 18).

2 Steek de servicetool in de Micro mold adapter 
en zorg dat hij in het verlengde van het kruis 
ligt (zie afbeelding).

3 Duw de servicetool in de Micro mold.  
De Micro mold zal nu met een klikje loslaten.

De Lite Tip van de M-luidspreker losmaken

LT_ILLU_LiteTipFromMspeakerDeataching1_CMYK_HI

LT_ILLU_LiteTipFromMspeakerDeataching2_CMYK_HI

LT_ILLU_LiteTipFromMspeakerDeataching3_CMYK_HI
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3

1
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1 – 2

3

P-luidspreker voor power aanpassingen

De P-luidspreker is van hoogwaardige kwaliteit en heeft voldoende ruimte in de gehoorgang nodig. 
Om	vast	te	stellen	of	de	gehoorgang	van	uw	cliënt	geschikt	is	voor	deze	luidspreker,	kunt	u	de	bijgele-
verde	gehoorgangindicator	gebruiken.	Deze	stap	is	noodzakelijk	voor	zowel	directe	aanpassingen	met	
de power dome als met maatoorstukjes

Het gebruik van de 
 gehoorgangindicator

1 Houd de greep van de gehoorgangindicator 
zodanig	dat	de	platte	zijde	van	de	greep	naar	
boven	wijst.

2 Steek de gehoorgangindicator in de gehoor-
gang	(met	de	platte	zijde	naar	boven)	tot	de	
maataanduiding helemaal in de gehoorgang zit. 
Als	de	maataanduiding	gemakkelijk	in	de	
gehoorgang	past	is	de	cliënt	een	goede	
kandidaat voor de P-luidspreker.

3 Als de maataanduiding niet in de gehoorgang 
past maar wel achter de tragus verborgen zit 
als	u	er	in	een	hoek	van	45°	naar	kijkt,	dan	kan	
de P-luidspreker toch gebruikt worden met 
een Canal mold.

4 Als de maataanduiding zichtbaar is vanuit een 
kijkhoek	van	45°,	dan	is	de	cliënt	geen	goede	
kandidaat voor een P-luidspreker.

Maataanduiding Platte	zijde

Greep

De indicator moet voor elk volgend 
 gebruik schoongemaakt en gesteriliseerd 
worden. Verwijder eerst zichtbaar 
 cerumen door het met een schone, droge 
of vochtige tissue van de gehoorgang- 
indicator af te vegen. Laat de indicator 
vervolgens minstens 6 uur in een koude 
steriele oplossing weken.
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CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching1_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching1_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching1_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPspeakerAttaching1_BW_HI

Op maat aanpassing met Power mold

De Power mold bevestigen aan en losmaken 
van de P-luidspreker

1 Houd de P-luidspreker in de ene hand en de 
Power mold in de andere, in de positie zoals 
afgebeeld.

2	 Steek	de	P-luidspreker	in	het	oorstukje	tot	hij	
er helemaal in zit en ca. 1 mm verzonken ligt. 

3 Gebruik eventueel de achterkant van de 
speciale schroevendraaier (zie pagina 22).

4 Plaats het sluitplaatje op de behuizing van de 
luidspreker en gebruik de speciale schroeven-
draaier om het sluitplaatje ca. 45º met de klok 
mee	te	draaien	totdat	hij	vast	zit	in	de	groeven	
van de behuizing. 

5 Klik vervolgens het afdekplaatje vast zodat de 
luidsprekerbehuizing is afgedekt. Ook wordt zo 
het begin van het snoertje minder zichtbaar 
 gemaakt.

Power molds worden van een diepe oorafdruk gemaakt, net als de CIC. Er kan een venting van 
	maximaal	2,4	mm	geboord	worden	indien	dit	bij	de	bestelling	wordt	doorgegeven.

1

5

4

3

2

Om de P-luidspreker los te maken dient u eerst 
het	afdekplaatje	te	verwijderen.	Dat	doet	u	door	
de schroevendraaier heel voorzichtig tussen het 
afdekplaatje en het slangetje te schuiven en dan 
zachtjes naar boven te drukken. Draai het sluit-
plaatje met de schroevendraaier 45° tegen de klok 
in	los.	U	voelt	hem	zachtjes	losgaan,	verwijder	het	
sluitplaatje daarna.
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CN_ILLU_NRPowerDometoPowerMoldChanging2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerDometoPowerMoldChanging2_BW_HI

CN_ILLU_NRPowerDometoPowerMoldChanging2_BW_HI

Veranderen van power dome naar Power mold

1 Verwijder het transparante afdekplaatje op de 
luidsprekerbehuizing door het er zachtjes af te 
halen met een schroevendraaier.

2 Gebruik de schroevendraaier om de sluitplaat 
ongeveer 45° tegen de klok in los te draaien.

3 Verwijder de luidsprekerbehuizing van de  
P-luidspreker.

4 Verwijder de pakking van de P-luidspreker

Volg de aanwijzingen op pagina 16 om de  
Power mold aan de P-luidspreker te bevestigen.CN_ILLU_NRPowerDometoPowerMoldChanging1_BW_HI

 

Telkens als de luidspreker aan de 
 behuizing wordt bevestigd moet een 
nieuwe pakking gebruikt worden. 
Rol de pakking niet op.

1

2

3

4



18

Het ProWax filter en de WaxStop vervangen

1 Pak het staafje met daarop de nieuwe 
 WaxStop. Aan de andere kant zit een 
	verwijderhaakje	voor	de	oude	WaxStop.

2 Steek het staafje in de opening van de oude 
WaxStop en trek die er langzaam uit. Houd het 
staafje goed recht.

3 Om de nieuwe WaxStop te plaatsen draait u 
het staafje om en plaats u hem in de 
 geluiduitgang, waarna u het staafje voorzichtig 
wegtrekt.

4 Gooi het staafje met de oude WaxStop weg. 
Het kan niet opnieuw gebruikt worden.

1 Neem een set uit het NoWax-schijfje, steek 
het	lege	deel	van	de	set	in	het	oude	filter	en	
trek dit eruit.

2	 Plaats	een	nieuw	filter	in	de	geluidsuitgang	van	
de luidspreker.

3 Gooi het gebruikte setje weg, het kan niet 
opnieuw gebruikt worden.

CN_ILLU_NRWaxStopChanging_BW_HI

CN_ILLU_NRWaxStopChanging1_BW_HI

CN_ILLU_NRWaxStopChanging2_BW_HI

ProWax Systeem

Het ProWax systeem kan worden toegepast bij de volgende akoestische configuraties:
· M-luidspreker met een dome of Lite Tip
· P-luidspreker met een Power mold

Inspecteer	het	ProWax	filter	aan	het	uiteinde	van	de	luidspreker	visueel.	Als	het	verstopt	zit	of	er	komt	
geen	geluid	uit	het	toestel	dient	u	het	ProWax	filter	te	vervangen.	

WaxStop Systeem

Het	WaxStop	systeem	kan	worden	toegepast	bij	de	volgende	akoestische	configuraties:
· M-Speaker met een Micro mold 
· P-Speaker met zowel een directe aanpassingen als een aanpassing op maat.

De	WaxStop	moet	op	tijd	vervangen	worden	om	te	zorgen	voor	voldoende	cerumenbescherming	en	
om de levensduur van de luidspreker te verlengen.

CN_ILLU_NRNoWaxGuardChanging_BW_HI
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Nano RITE hoortoestellen worden geprogrammeerd met Oasis. Gebruik daarvoor nieuwe standaard 
(nr. 2) programmeerkabels.

Plaats	voor	het	programmeren	altijd	nieuwe	batterijen.

Voor	uw	gemak	zijn	draadloze	Nano	RITE	hoortoestellen	compatibel	met	het	nEARcom	draadloze	
programmeersysteem	(afhankelijk	van	de	hoortoestel	productfamilie).

Een Nano RITE aanpassen met Oasis 

De programmeerkabels aansluiten
1	 Verwijder	het	afdekplaatje	met	de	schroeven-

draaier, zie afbeelding.  

2 Plug de kabel in de connector.  

3 Om het afdekplaatje terug te plaatsen haakt u 
het bovenste deel eerst onder de behuizing, 
waarna	u	het	zachtjes	op	zijn	plaats	klikt.

CN_ILLU_NRProgCablesAttaching1_BW_HI

CN_ILLU_NRProgCablesAttaching2_BW_HI

CN_ILLU_NRProgCablesAttaching3_BW_HI
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Bestelinformatie
1 LUIDSPREKERS

1.1 M-LUIDSPREKERS

Artikelnummer Doel Opmerkingen

113645 Luidspreker M, 1L

Geschikt voor op maat 
en directe aanpassingen

113646 Luidspreker M, 2L

113647 Luidspreker M, 3L

113648 Luidspreker M, 4L

113611 Luidspreker M, 1R

113630 Luidspreker M, 2R

113631 Luidspreker M, 3R

113632 Luidspreker M, 4R

1.2 P-LUIDSPREKERS

Artikelnummer Doel Opmerkingen

118226
Luidspreker P, 1L, 
inclusief luidsprekerbehuizing

Op maat aanpassing

118227
Luidspreker P, 2L, 
inclusief luidsprekerbehuizing

118228
Luidspreker P, 3L, 
inclusief luidsprekerbehuizing

118229
Luidspreker P, 4L, 
inclusief luidsprekerbehuizing

117975
Luidspreker P, 1R, 
inclusief luidsprekerbehuizing

118222
Luidspreker P, 2R, 
inclusief luidsprekerbehuizing

118223
Luidspreker P, 3R, 
inclusief luidsprekerbehuizing

118224
Luidspreker P, 4R, 
inclusief luidsprekerbehuizing
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1.3 P-LUIDSPREKERS (MONTAGE)

Artikelnummer Doel Opmerkingen

118667 Luidsprekerunit P, 1L

Op maat aanpassing

118668 Luidsprekerunit P, 2L

118669 Luidsprekerunit P, 3L

118670 Luidsprekerunit P, 4L

118662 Luidsprekerunit P, 1R

118663 Luidsprekerunit P, 2R

118664 Luidsprekerunit P, 3R

118665 Luidsprekerunit P, 4R

2 DOMES

2.1 OPEN DOMES

Artikelnummer Doel Opmerkingen

120045 Open dome RITE 6 mm Verpakking van 10 stuks

120046 Open dome RITE 8 mm Verpakking van 10 stuks

120047 Open dome RITE 10 mm Verpakking van 10 stuks

120044 Tulip dome Verpakking van 10 stuks

2.2 POWER DOMES

Artikelnummer Doel Opmerkingen

118063 Power dome RITE 6 mm Verpakking van 10 stuks

120041 Power dome RITE 8 mm Verpakking van 10 stuks

120042 Power dome RITE 10 mm Verpakking van 10 stuks

120043 Power dome RITE 12 mm Verpakking van 10 stuks

3 LUIDSPREKERKITS

Artikelnummer Doel Opmerkingen

119979 M-luidsprekerkit

 · Inhoud:
 · 8 M-luidsprekers
 · Open domes
 · Tulip domes
 · Servicetools

119978 P-luidsprekerkit

 · Inhoud:
 · 8 P-luidsprekers
 · Power domes
 · Tulip domes

CN_ILLU_NRPowerMoldtoPowerDomeChanging1_BW_HI
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4 WAX FILTERS

Artikelnummer Doel Opmerkingen

123459
NoWax systeem
Draaischrijfje	met	6	filters

Voor M-luidspreker
Voor Power Mold

689-30-282-00 WaxStop	filter	(8	stuks)

Voor P-luidspreker  
(alleen directe aanpassing)
Voor Micro Mold en  
Power Mold

544-10-240-00 Huls WaxStop
Voor P-luidspreker met 
Power mold

5 SERVICETOOLS

Artikelnummer Doel Opmerkingen

890-22-270-00 Servicetool voor borgpen

119089 Meetplaatje voor luidsprekers

825-01-211-00 Verwijderaar voor Micro mold / luidsprekerunit
Voor gebruik met M-luid-
spreker met Micro mold

825-01-230-00 Schroevendraaier

890-22-320-00 Gehoorgangindicator voor de P-luidspreker

118890 Lite Tip tool 
Voor gebruik met de  
M-luidspreker met Lite Tip

4

3

2

1

Nano RITE
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6 LUIDSPREKERONDERDELEN

Artikelnummer Doel Opmerkingen

654-01-570-00 Dome adapter, transparant
Voor directe aanpassing 
met P-luidspreker

506-24-030-00 Sluitplaatje Met P-luidspreker

543-11-770-00 Afdekplaatje, beige

Met P-luidspreker

543-11-771-00 Afdekplaatje, medium bruin

543-11-772-00 Afdekplaatje, roze

543-11-773-00 Afdekplaatje, donkerbruin

543-11-774-00 Afdekplaatje, transparant

573-87-210-00 Micro mold adapter, rood
Met M-luidspreker  
(100 stuks)

573-87-211-00 Micro mold adapter, blauw

119591 Lite Tip adapter, rood
Met M-luidspreker  
(100 stuks)

119592 Lite Tip adapter, blauw

540-54-240-00 Pakking (tussen luidspreker en Power mold) Met P-luidspreker

LT_ILLU_LiteTipNoWaxFilter_CMYK_HI
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Sinds	1946	werken	wij		met	passie	aan	de	ontwikkeling	en	levering	van	topkwaliteit	hoortoestellen	
waarmee	mensen	met	hoorproblemen	kunnen	genieten	van	authentieke	hoorsensaties.	Wij		werken	met	
Zwitserse	technologie	en	precisie	en	zetten	ons	volledig	in	voor	een	persoonlij	ke	dienstverlening.	Daar-
mee	proberen	we	de	verwachtingen	van	onze	cliënten	te	overtreffen.	Ons	doel	is:	toegevoegde	waarde	
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