
SOUND POWER s.r.o.

Pomůcky pro neslyšící, nedoslýchavé a

seniory



Sound Power je 1. společností v České republice zabývající se komplexně výrobou,

dovozem a prodejem pomůcek pro neslyšící, nedoslýchavé a seniory.

Naší snahou je odstranit komplikace, které ztráta sluchu představuje v běžném 

životě.

Naše indukční smyčky a doplňky ke sluchadlům zlepší kvalitu komunikace a 

poslechu o 100% díky odstranění nežádoucího šumu a rušivých zvuků při telefonování 

mobilním telefonem, sledování televize, poslechu rozhlasu, hudby, hovorech po Skypu 

apod.

V naší nabídce dále naleznete pomůcky pro neslyšící a pomůcky pro seniory 

jako telefony pro seniory, vibrační budíky pro neslyšící a zábleskové budíky, světelné 

signalizační systémy upozorňující na příchozí hovor nebo zvonění domovního zvonku, 

zesilovače vyzvánění telefonu, zesilovače telefonního hovoru a další.

Náš kamenný obchod s kompenzačními pomůckami pro neslyšící, nedoslýchavé a

seniory najdete na Praze 1 v Petrské ulici 24 (tramvaj Bílá labuť nebo Těšnov, kousek od

metra  Florenc).  V  obchodě  je  možné  si  jednotlivé  pomůcky  vyzkoušet  pro  konkrétní

situace (poslech TV, hudby z IPodu, telefonování mobilním telefonem).  Rádi Vás u nás

přivítáme.

Další  možností  nákupu  je  objednávka  v  internetovém  obchodě  na

www.soundpower.cz. V takovém případě Vám vybrané zboží zašleme na dobírku.  Rádi

Vám s výběrem pomůžeme, stačí nám napsat nebo zavolat:

Tel.:  773 540 039

email: info@soundpower.cz

Nabízíme všechny druhy baterií do sluchadel nejlevněji v ČR.

http://www.soundpower.cz/


BUDÍKY PRO NESLYŠÍCÍ

BUDÍK SONIC ALERT 

1 400 Kč

 

Ideální pro příznivce klasického budíku s hodinami s přehledným číselným ciferníkem 

osvětlitelným v noci, snadno nastavitelný. Při vyzvánění bliká ostrým modrým zábleskem, 

má velmi silný alarm (113 db) s nastavitelnou hlasitostí. K budíku je navíc možné připojit i 

vibrační podložku pod polštář. S jistotou, že Vás budík SonicAlert včas vzbudí tak můžete 

klidně spát.

Funkce

•Budík bliká ostrým modrým světlem při vyzvánění

•Možnost nastavení světelnosti ciferníku

•Má velmi silný alarm (113 db)

•Nastavení hlasitosti alarmu

•Nastavení hlasitosti tónu

•Napájení ze zásuvky

•Záložní zdroj na baterii pro případ výpadku proudu (baterie není v balení)

•Tlačítko Snooze, pokud si chcete pár minut přispat

•Velký analogový ciferník



BUDÍK SONIC SHAKER

700 Kč

 

 

S jistotou, že Vás tento lehký a snadno přenosný, ale velmi výkonný budík zaručeně 

probudí, můžete klidně spát. Umístěte jej pod polštář a vzbudí Vás výraznou vibrací 

a/nebo extra hlasitým alarmem (90 db). Balení obsahuje také baterie, kožené pouzdro na 

budík na cesty a poutko pro připevnění budíku k polštáři.

Funkce

•Extra hlasitý alarm (90 dB)

•výkonný Sonic Shaker™ vibrační systém

•Osvětlitelný výklopný displej

•Tlačítko "Test" na vyzkoušení stavu baterie, vibrací a zvuku

•Snadno nastavitelný

•3 režimy buzení : vibrace, extra hlasitý alarm nebo vibrace + extra hlasitý alarm

•Dobře čitelný digitální displej, v noci osvětlitelný

•Tlačítko "Snooze", když si chcete přispat



UPOZORŇUJÍCÍ SYSTÉMY

AMPLICALL 20 SIGNALIZACE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU A TELEFONU

1 250 Kč

 

Jakmile se rozezvoní domovní zvonek nebo telefon, zařízení Vás upozorní na toto zvonění

velmi hlasitým zvukem, který si sami zvolíte či světelným zábleskem. Je možné je umístit 

kdekoli v bytě i připevnit na stěnu. KAmpliCALL20 lze také připojit vibrační podložku pod 

polštář, která začne vibrovat, jakmile začne zvonit domovní zvonek či telefon a zaručeně 

Vás tak vzbudí, abyste nezmeškali návštěvu nebo důležitý telefonát.

Funkce

•Extra hlasité vyzvánění (až 95dB)

•Odlišné vyzvánění na domovní zvonek a telefon

•Nastavitelná hlasitost

•Ovládání tońů zvonění

•Barevná indikace vjemů

•4 režimy signalizace :

•vypnuto

•záblesk + zvuk

•záblesk + vibrace

•zvuk + vibrace

•Zařízení lze namontovat na stěnu kdekoli v bytě

•Možnost připojit vibrační podložku pod polštář



CL 11 ZESILOVAČ VYZVÁNĚNÍ TELEFONU

650 Kč

 

Geemarc C11 zesilovač vyzvánění je užitečný pomocník nejen doma, ale i v jiném rušném

hlučném prostředí, kde vyzvánění telefonu lze přeslechnout. Na vyzvánění telefonu 

upozorňuje extra hlasitým zvukem (95 dB) a zábleskem.

Funkce

•Zesiluje zvonění telefonu

•Extra hlasité vyzvánění (95 dB)

•Nastavitelná hlasitost (Hi/Low)

•Vizuální indikace zvonění zábleskem

•Nepotřebuje baterii

•Připojí se přímo do telefonu a telefonní zásuvky

•Velikost 19.5 x 5 x 11 cm



ŘEŠENÍ PRO TELEFONOVÁNÍ PEVNOU LINKOU

GEEMARL CLA40 TELEFONNÍ ZESILOVAČ

650 Kč

 

Geemarc CLA40 je výkonný telefonní zesilovač s ovládáním zesílení a hloubek a výšek 

zvuku, výrazně zesílí hlasitost telefonu. Připojí se mezi sluchátko a telefonní zásuvku.

Funkce

•Zesílení až +30 dB max,

•Při zapojení funkce "boost" až +40 dB max

•Lehký, přenosný

•Černá barva, moderní design

•Snadné zapojení

•Kompatibilní s 99% existujících telefonních přístrojů

GEEMARC CL100 ZESÍLENÝ TELEFON

1 900 Kč



 

Geemarc CL100 je telefon pro seniory a nedoslýchavé s nastavitelnou hlasitostí vyzvánění

a tónů dle Vašich potřeb a vizuální indikací zvonění - jasně vidíte, když telefon vyzvání. 

Vysocekontrastní velká přehledná tlačítka usnadní ovládání telefonu i osobám s poruchou 

zraku nebo sníženou obratností.

Do telefonu je možné naprogramovat 3 pohotovostní čísla, která lze snadno vytočit 

stisknutím velkého barevně odlišeného tlačítka - přivolání rychlé pomoci je tak velmi 

snadné. Dále je možné do paměti telefonu uložit devět čísel, která lze opět vytočit 

stisknutím jednoho tlačítka.

Telefon je možné používat s naslouchátky.

Funkce

•Zesílení hlasitosti +30dB

•Zesílení tónů +/-10dB

•Zesílení hovoru +/-4dB

•Vizuální indikátor zvonění

•Přehledná velká tlačítka

•3 pohotovostní čísla v paměti

•Možnost uložení až 9ti čísel do paměti

•Nastavitelné vyzvánění a tóny

•Volba volání posledního volaného čísla

•Namontovatelný na stěnu

•Kompatibilní se sluchadl



ŘEŠENÍ PRO MOBILNÍ KOMUNIKACI 

ARTONE 3 BLUETOOTH LOOPSET (INDUKČNÍ SMYČKA)

1 980 Kč

 

Artone 3 Bluetooth LoopSet je bezdrátové zařízení, které umožňuje uživatelům 

naslouchadel používat mobilní telefon pohodlně a bez problémů.

Zároveň lze Artone 3 využít i pro čistý poslech televize, IPodu a dalších hudebních 

přehrávačů.

Artone 3 propojí pomocí technologie Bluetooth Vaše naslouchadlo a Váš mobilní 

telefon. Smyčku stačí pouze jednou spárovat s mobilním telefonem. Vy tak během hovoru 

neslyšíte nežádoucí rušivé zvuky, jen čistý hlas volajícího.

Jak Artone 3 funguje?

Uživatel má smyčku zavěšenou na krku. Sluchadlo musí být přepnuto do polohy T 

nebo MT. Uživatel přijme hovor stisknutím tlačítka na smyčce. Když je hovor přijat, signál z

mobilního telefonu je přenesen bezdrátově do Artone 3, kde je zpracován, očištěn a 

zesílen a pak odeslán do naslouchadla uživatele. Naslouchadlem je pak signál opět 

zpracován a upraven na úroveň, kterou uživatel potřebuje.Oboustranná komunikace 

funguje - Vy slyšíte volajícího přes sluchadlo a on Vás přes vestavěný mikrofon ve 

smyčce. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka na smyčce. Z Vašeho naslouchadla se tak 



stane handsfree zařízení, mobilní telefon nemusíte mít v ruce, stačí mít ho v dosahu 10 

metrů.

Smyčka může být také spárována s TVB Bluetooth vysílačem (volitelné 

příslušenství, lze dokoupit). Vysílač se připojí k televizi, rádiu, přehrávači hudby, IPodu, 

počítači či jinému audio zdroji a přenáší přes Artone 3 čistý zvuk do naslouchadla. Z 

Vašeho naslouchadla se tak díky Artone 3 stávají bezdrátová sluchátka.

Bezdrátová indukční smyčka Artone 3 se stala nedílnou součástí života mnoha lidí na 

celém světě. Pomáhá osobám s poruchami sluchu usnadnit mnoho každodenních situací. 

Díky svému modernímu designu, lehkosti a malému rozměru je na krku elegantním 

doplňkem, který nijak nepřekáží v pohybu.

Funkce

•Je plně bezdrátový

•Umožňuje zesílenou a čistou komunikaci

•Je kompatibilní s jakýmkoliv mobilním telefonem podporující Bluetooth

•Je kompatibilní s každým naslouchátkem vybaveným volbou T-coil (T-switch)

•Pracuje na dobíjecí baterii s dlouhou životností

•Umožňuje hlasové vytáčení (dle typu mobilního telefonu)

•Spolupracuje s MP3 nebo jakýmkoli hudebním zařízením podporující Bluetooth 

technologii.

•Navíc spolupracuje s Artone TVB pro bezproblémový poslech při Skype hovorech, při 

poslechu televize, rádia, IPodu apod.

•Je lehký a má elegantní styl, moderní design v černé, bílé nebo stříbrné barvě.



ARTONE 3 MAX BLUETOOTH LOOPSET (EXTRA HLASITÁ INDUKČNÍ SMYČKA)

2 700 Kč

 

Artone 3 MAX Bluetooth LoopSet je ještě více zesílená verze Artone 3 indukční 

smyčky, založená na technologii Bluetooth. Umožňuje uživatelům naslouchadel 

bezproblémovou komunikaci mobilními telefony a zároveň čistý poslech televize a hudby. 

Funguje pro všechny úrovně ztráty sluchu a je kompatibilní se všemi naslouchadly s funkcí

T-coil.

1. Použití Artone 3 MAX s mobilním telefonem

 Artone 3 MAX propojí pomocí technologie Bluetooth Vaše naslouchadlo a Váš mobilní 

telefon. Smyčku stačí pouze jednou spárovat s mobilním telefonem. Vy tak během hovoru 

neslyšíte nežádoucí rušivé zvuky, jen čistý hlas volajícího.

Jak Artone 3 MAX funguje?

 Uživatel má smyčku zavěšenou na krku. Sluchadlo musí být přepnuto do polohy T nebo 

MT. Uživatel přijme hovor stisknutím tlačítka na smyčce. Když je hovor přijat, signál z 

mobilního telefonu je přenesen bezdrátově do Artone 3, kde je zpracován, očištěn a 

zesílen a pak odeslán do naslouchadla uživatele. Naslouchadlem je pak signál opět 

zpracován a upraven na úroveň, kterou uživatel potřebuje.Oboustranná komunikace 

funguje - Vy slyšíte volajícího přes sluchadlo a on Vás přes vestavěný mikrofon ve 

smyčce. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka na smyčce. Z Vašeho naslouchadla se tak 



stane handsfree zařízení, mobilní telefon nemusíte mít v ruce, stačí mít ho v dosahu 10 

metrů.

2. Použití Artone 3 MAX pro čistý poslech televize, hudby aj.

Smyčka může být také spárována s TVB Bluetooth vysílačem (volitelné 

příslušenství, lze dokoupit). Vysílač se připojí k televizi, rádiu, přehrávači hudby, IPodu, 

počítači či jinému audio zdroji a přenáší přes Artone 3 čistý zvuk do naslouchadla. Z 

Vašeho naslouchadla se tak díky Artone 3 stávají bezdrátová sluchátka.

Bezdrátová indukční smyčka Artone 3 se stala nedílnou součástí života mnoha lidí 

na celém světě. Pomáhá osobám s poruchami sluchu usnadnit mnoho každodenních 

situací. Díky svému modernímu designu, lehkosti a malému rozměru je na krku 

elegantním doplňkem, který nijak nepřekáží v pohybu.

Funkce

•Extra silné zesílení pro jedince s těžší sluchovou ztrátou

•Je plně bezdrátový

•Umožňuje extra zesílenou a čistou komunikaci

•o 30% hlasitější než indukční smyčka Artone 3

•Je kompatibilní s jakýmkoliv mobilním telefonem podporující Bluetooth

•Je kompatibilní s každým naslouchátkem vybaveným volbou T-coil (T-switch)

•Pracuje na dobíjecí baterii s dlouhou životností

•Umožňuje hlasové vytáčení (dle typu mobilního telefonu)

•Spolupracuje s MP3 nebo jakýmkoli hudebním zařízením podporující Bluetooth 

technologii.

•Navíc spolupracuje s Artone TVB pro bezproblémový poslech při Skype hovorech, při 

poslechu televize, rádia, IPodu apod.

•Je lehký a má elegantní styl, moderní design v černé, bílé nebo stříbrné barvě.



ARTONE MS

2 700 Kč

 

Jak Artone MS funguje?

Smyčka je zavěšena na krku uživatele naslouchátka. Naslouchátko musí být 

přepnuto do polohy T nebo MT. Telefonický hovor uživatel přijme stiknutím tlačítka na 

smyčce. Oboustranná komunikace funguje – Vy slyšíte volajícího přes sluchadlo a on Vás 

přes vestavěný mikrofon ve smyčce. Mobilní telefon nemusíte mít v ruce, stačí jej mít v 

dosahu max. 10 metrů. Artone MS tak promění Vaše sluchadlo v handsfree při 

telefonování mobilním telefonem nebo v bezdrátová sluchátka při poslechu hudby ze 

zařízení podporující Bluetooth.

Nejnovější model Artone MS podporuje technologie A2DP, a proto může být na 

rozdíl od dalších smyček připojen na dvě zařízení najednou. Smyčku stačí pouze jednou 

spárovat s Bluetooth zařízením. Může být spárována například s mobilním telefonem a 

zároveň s TVB Bluetooth vysílačem připojeným k televizi (možné dokoupit jako 

příslušentví).

Snadná obsluha

Jakmile zazvoní mobilní telefon, Artone MS Vám signalizuje příchozí hovor a 

zároveň přeruší přenos zvuku z televize. Stiknutím tlačítka přijmete hovor a po ukončení 

hovoru se přenos zvuku ze televize do sluchadla opět automaticky obnoví. Celý tento 

proces probíhá bezdrátově a mobilní telefon nemusíte mít v ruce.



Smyčka pohodlně sedí na krku, nijak nepřekáží v pohybu, zařízení je lehké a má 

moderní elegantní design.

Funkce

•A2DP

•plně bezdrátové zařízení

•čistá zesílená komunikace

•kompatibilní s jakýmkoli telefonem podporujícím Bluetooth

•kompatibilní se všemi naslouchadly s funkcí T-coil

•nabíjecí baterie s dlouhou životností

•možnost hlasového vytáčení (dle typu telefonu)

•kompatibilní s jakýmkoli přehrávačem hudby podporujícím Bluetooth

•kompatibilní s Bluetooth vysílačem Artone TVB – možnost připojit k televizi, počítači, rádiu

apod. (čistý poslech televize, telefonické hovory po Skypu na počítači, poslech rádia, 

Ipodu atd.)

•lehký, elegantní moderní design, černá barva, malá velikost, nosí se pohodlně na krku, 

nijak nepřekáží v pohybu



ŘEŠENÍ PRO POSLECH TELEVIZE

ARTONE TVB

900 Kč

 

 

Jak TVB funguje?

Pokud si sousedi stěžují, že je ruší Vaše televize hrající příliš nahlas, použití 

vysílače Artone TVB tento problém vyřeší.

Artone TVB vysílač je připojen k televizi. Dále je spárován pomocí technologie 

Bluetooth s indukční smyčkou Bluetooth Loopset (Artone 3 nebo Artone MS), kterou má 

uživatel naslouchadla pohodlně pověšenou na na krku.

Čistý zvuk televize je přenesen bezdrátově do indukční smyčky, kde je zpracován, 

očištěn a zesílen a pak odeslán do naslouchadla uživatele. Naslouchadlem je pak signál 

opět zpracován a upraven na úroveň, kterou uživatel potřebuje. Čistý zvuk televize 

mluvčího je přenášen přímo do naslouchadla bez rušivých šumů z okolí. Od televize 

přitom můžete být vzdáleni až 10 metrů.

Z Vašeho naslouchadla se tak stanou bezdrátová sluchátka.

Artone TVB je možné kromě televize připojit i k jiným audio zdrojům, čistý zvuk bez 

rušivých šumů je opět přenášen přes indukční smyčku (Artone 3 nebo Artone MS) přímo 

do naslouchadla a z naslouchadla.



•Ipod či jiný přehrávač hudby – čistý poslech hudby bez rušivých šumů z okolí

•Počítač – možné např. použít ke komunikaci po Skypu

•Rádio – čistý poslech rádia do vzdálenosti až 10 metrů

TBV je vybaven 3,5 nebo 2,5 mm konektorem a je dodáván s několika adaptéry pro různá 

audio zařízení.

ARTONE TVB+ BEZDRÁTOVÝ MIKROFON + VYSÍLAČ

2 490 Kč

 

Artone TVB+ je Bluetooth zařízení, které funguje jednak jako bezdrátový mikrofon 

(když potřebujete slyšet v rušném prostoru čistě pouze mluvčího-přednášejícího, učitele, 

šéfa) a jednak jako vysílač (po připojení k televizi pro poslech čistého zvuku televize). 

Velmi praktické komunikační zařízení využívající nejmodernější technologie, podobné 

produkty se na světovém trhu prodávají za stovky dolarů.

Jak TVB+ funguje?

Artone TVB+ je kompatibilní se všemi sluchadly s funkcí t-coil.

1. TVB+ jako bezdrátový mikrofon - použití ve třídě, na přednáškách, na poradách



Bezdrátový mikrofon Artone TVB+ je pomocí technologie Bluetooth bezdrátově 

připojen k indukční smyčce Bluetooth Loopset (Artone 3 neboArtone MS).

Uživatel naslouchadla si na krk nasadí indukční smyčku Bluetooth Loopset (Artone 

3 nebo Artone MS). Artone TBV+, který funguje jako mikrofon, umístí do blízkosti 

přednášejícího/mluvčího.

Obě zařízení jsou propojena díky technologii Bluetooth a čistý zvuk hlasu mluvčího 

je přenesen bezdrátově do indukční smyčky, kde je zpracován, očištěn a zesílen a pak 

odeslán do naslouchadla uživatele. Naslouchadlem je pak signál opět zpracován a 

upraven na úroveň, kterou uživatel potřebuje. Čistý zvuk hlasu mluvčího je přenášen do 

naslouchadla bez rušivých šumů z okolí.

2. TVB+ jako vysílač – při sledování televize, poslechu hudby aj.

 



Artone TVB+ je spárován pomocí technologie Bluetooth s indukční smyčkou 

Bluetooth Loopset (Artone 3 nebo Artone MS) na krku uživatele naslouchadla.

Artone TVB+ vysílač se kabelem připojí k televizi, rádiu, přehrávači hudby, IPodu, 

počítači či jinému audio zdroji, odkud přenáší přes indukční smyčku čistý zvuk do 

naslouchadla. Z Vašeho naslouchadla se tak stávají bezdrátová sluchátka. 

TV IR – INFRAČERVENÝ POSLECHOVÝ SYSTÉM TV A OSOBNÍ ZESILOVAČ

2 500 Kč

 

Zařízení se skládá z vysílače, který se zapojí do televize. Do uší se pak pohodlně 

umístí sluchátka s měkkými koncovkami a zvuk z televize je přenášen bezdrátově přímo 

do sluchátek. Uživatel si sám reguluje hlasitost poslechu podle svých potřeb.

K sluchátkům je možné připojit i mikrofon a využít je tak jako zesilovač hovoru i při 

osobní komunikaci. Vaši blízcí, co už neslyší tak dobře jako dříve, mohou mít sluchátka na

sobě v domácím prostředí kdykoli, nejen při sledování televize, a Vás tak pohodlně uslyší 

při běžné konverzaci. 


	SOUND POWER s.r.o.

