
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby 
Telefon (Mobil) : 0708-35 88 91
Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

QuickTalker FT talplattor för
minnesstöd, AKK & träning på ett enkelt sätt!
Allmän beskrivning för alla
QuickTalker FT modellerna

- FT står för Feather Touch
= mycket lättryckt, c:a 70%
lägre jämfört med tidigare
modeller.

• QuickTalker talplattor med eget
inspelat tal och som enkelt  kan
användas i t ex.  förskolan, i 
skolan, i arbetet och/eller i hemmet. 

• QuickTalker talplattor är lätta 
att använda och är robusta och
stryktåliga. De finns i tre modeller:
QuickTalker FT 7, QuickTalker FT
12 och QuickTalker FT 23.

• QuickTalker talplattor passar alla
åldrar!

• Drivs med 4 stycken 1,5 volts
alkalinebatterier - typ LR6 (AA).
Batterierna medföljer vid leverans.

• Inspelade meddelanden finns kvar
även när batterierna är urladdade
eller tagits ur!

• Det inbyggda handtaget och den
låga vikten (c:a 750 gram) gör
QuickTalker talplattor behändigt 
portabla. Vitfärgad kapsling.

• Formatet är 296 x 300 x 40 mm.
Något bredare än ett A4 pappersark.

• QuickTalker FT uppfyller nya
Medicintekniska direktivet MDD/
MDR (EU) 2017/745 villkoren.

QuickTalkerTM FT 7
•4 meddelanden med 5 nivåer
var - ger totalt 20 meddelanden.
• +3 direktvalstangenter 
(56 x 33 mm), som är oberoende
av vald nivå.
•Total inspelningstid är 6 min. 
•Rutstorlek är c:a 66 x 86 mm.

QuickTalkerTM FT 12
•9 meddelanden med 5 nivåer
var - ger totalt 45
meddelanden.
• +3 direktvalstangenter 
(56 x 33 mm), som är
oberoende av vald nivå.
•Total inspelningstid är 12 min. 
• Rutstorlek är c:a 43 x 56 mm. 

QuickTalkerTM FT 23
•20 meddelanden med 5 nivåer
var- ger totalt 100 meddelanden.
• +3 direktvalstangenter 
(56 x 33 mm), som är oberoende
av vald nivå.
•Total inspelningstid är 18 min. 
• Rutstorlek är c:a 30 x 30 mm.

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner sker mot
postförskott eller förskottsbetalning. Postnords kostnader tillkommer. 

PRODUKTER Artikelnummer
QuickTalker FT 7 3105
QuickTalker FT 12 3106
QuickTalker FT 23 3107

ISO 22 21 09

Handla även direkt på webben!
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