
 

TX-115B 
 

 11 geheugens 
 directe geheugentoets 
 instelbare beltoon 
 met extra lang krulsnoer (3 m.) 
 geschikt voor wandmontage 
 
 
 

 

 TX-105B 
 Visual Line 
 
 laatste nr. geheugen 
 geschikt voor wandmontage 
 zilver of anthraciet 
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   TX-117B     
 
 10 geheugens 
 instelbare belmelodie 
 geschikt voor wandmontage 
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 instelbare beltoon 
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   TX-117B     
 
 10 geheugens 
 instelbare belmelodie 
 geschikt voor wandmontage 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAD 

TELEFOONS 

TX-325 Bureautelefoon met Naam- en Nummerweergave 
 4 directe geheugentoetsen 
 12 indirecte “2-toets” geheugens 
 Handenvrij bellen 
 Naam- en Nummerweergave 
 Telefoonboek met 199 geheugens 
 Belvolume instelbaar (3 stappen) 
 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 
 LED indicatie geeft aan dat toestel in gebruik is 
 Geschikt voor wandmontage 

 

 

EAN-Code TX-310: 8712412560448 
EAN-Code TX-317: 8712412560455   

EAN-Code TX-325: 8712412560462 

Wordt geleverd inclusief: 

 Aansluitkabels 

 Gebruiksaanwijzingen 
 
 

TX-310 Bureautelefoon  
 Mute functie 
 Flash functie 
 Pauze functie 
 Nummerherhaling laatste nummer 
 LED indicatie geeft aan dat toestel in gebruik is 
 Belvolume instelbaar (3 stappen) 
 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 
 Geschikt voor wandmontage 

 

 

TX-317 Bureautelefoon  
 11 directe geheugentoetsen 
 Mute functie 
 Flash functie 
 Nummerherhaling laatste nummer 
 Belvolume instelbaar  
 Beltonen instelbaar 
 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 
 Status indicatie  
 Geschikt voor wandmontage 

 

 

 



 

 

TX-275 

Téléphone de confort 

TX-275 Téléphone de confort 
 10 mémoires rapides 

 3 mémoires directes 

 Téléphoner mains-libres 

 Répétition dernier numéro formé 

 Volume cornet réglable 

 Fonction R/Flash 

 Carte d’index 

 Fixation murale possible 

 24 mois garantie 

 

HESDO BVBA 
J. Van Rijswijcklaan 158 
B-2018 Antwerpen 
Tel.  03 / 238 56 66 
Fax. 03 / 238 79 67 
info@hesdo.be 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAD 

TELEFOONS 

TX-250 Bureautelefoon met Naam- en Nummerweergave 

 Extra groot display 

 Naam en Nummerweergave 

 Geschikt voor DTMF en FSK systeem 

 Telefoonboek met  70 namen en nummers 

 13 directe geheugentoetsen 

 Nummerherhaling laatste 10 nummers 

 Nummerweergave laatste 99 ontvangen nummers 

 Voicemail indicatie 

 Meertalige menusturing: NL, FR, DE, PO, SE,  
DK, FI, NO, EN, GR, HE, CZ, TR, ES 

 Handenvrij bellen 

 Belvolume instelbaar 

 Gespreksvolume instelbaar 

 Flash functie (Mogelijk tot doorverbinden) 

 Pauze functie 

 Klokfunctie 

 Weergave gespreksduur 

 Geschikt voor Tele- en Comfortdiensten 

 Geschikt voor wandmontage 

 

EAN-Code: 8712412612741  
  



 
TX-255 
Bureautelefoon met headset 
 

Profoon 
Telecommunicatie 

TX-255 Bureautelefoon met headset 
 

 Full Duplex handenvrij via meegeleverde headset of toestel 

 Bij handenvrij gebruik kunt u de lijn aannemen met de  
‘handenvrij-schakelaar’, de hoorn kan dus blijven liggen 

 Naam- en NummerWeergave met 99 geheugens en terugbelfunctie 

 Telefoonboek voor 70 namen met nummer 

 10-voudige nummerherhaling 

 Extra geheugen voor 3 direct en 10 2-toets geheugens 

 Menugestuurde en meertalige programmering 

 Digitale volumeregeling 

 Duidelijk en verlicht display met tijd en datum 

 Inclusief headset  

 Ideaal voor:  - Call Centers  
 - kantoor 
 - thuiswerken 

 - helpdesks 

Call Center 

Office 

Helpdesk 

Teleworking 



 

TX-650 

Téléphone avec écran 

TX-650 Téléphone avec écran 
 Grand écran multifonctionnelle 

 Ecran Blue backlight 

 Annuaire pour 70 mémoires 

 8 mémoires directes 

 10 mémoires 2-touches 

 Téléphoner mains-libres 

 Répétition dernier 10 numéros choisies 

 Volume du cornet réglable 

 Propre pour fixation murale 

 Menu multi langue:  
 Néerlandais, Francais, Deutsch,  
 English, Polski, Svenska,  
 Dansk, Finland, Norway,  
 Greek, Australian, Czech,  
 Slovensky, Turkce, Espagnol 

 AffichageNuméro avec: 
- Registration temps- et date 
- Fonction rappeler 
- 70 mémoires 
- Propre pour des systèmes DTMF et FSK  

 24 mois de garantie 

HESDO BVBA 
J. Van Rijswijcklaan 158 
B-2018 Antwerpen 
Tel.  03 / 238 56 66 
Fax. 03 / 238 79 67 
hesdo@scarlet.be 
 



 

TX-530 Téléphone à photo 
 5 mémoires à photo 

 Volume combiné réglable 

 Propre pour fixation mural 

 Sonnerie réglable (fort – douce – arrêt) 

 Répétition dernier numéro formé 

 24 mois garantie 
 
EAN-Code: 871241300020 

TX-570 Téléphone Grandes Touches 
 10 mémoires rapides 

 3 mémoires directes 

 Répétition dernier numéro formé 

 Lampe sonnerie 

 Volume combiné réglable 

 Fonction R/Flash 

 Sonnerie réglable (forte – douce) 

 Propre pour fixation mural 

 24 mois garantie 
 
EAN-Code:  8712412300211 

TX-570 & TX-530 
Téléphones Grandes Touches 

HESDO BVBA 
J. Van Rijswijcklaan 158 
B-2018 Antwerpen 
Tel.  03 / 238 56 66 
Fax. 03 / 238 79 67 
info@hesdo.be 
 



 

TX-550 
BIG BUTTON telefoon bij uitstek geschikt 
voor de slechtziende en slechthorende 
gebruiker 
 Zeer grote toetsen met duidelijk constrasterende 

bedrukking 
 PhoneMail indicatie 
 Regelbaar hoornvolume  
 Instelbaar belvolume 
 13 geheugens, 3 direct oproepbaar 
 Programmeerbare PhoneMail-toets 
 Pauzetoets 
 Herhaaltoets   
 Geschikt voor TELE-diensten 
 Geschikt voor wandmontage 

 EAN-code: 8712412555475 

 

TX-565 
BIG BUTTON telefoon met 
PhoneMail indicatie 
 Extra grote druktoetsen 
 Volledig handenvrij telefoneren met 

volumeregelaar 
 PhoneMail indicatie 
 13 geheugens, 3 direct oproepbaar 
 Aparte PhoneMail geheugen toets 
 R/FLASH toets voor Telecom  

Servicediensten 
 Geschikt voor Tele- en Computer- 

diensten 
 Pauze toets 
 Laatste nummer herhaling 
 Belvolume regelaar 
 Geschikt voor wandmontage 

EAN-code: 8712412608935 

Hesdo BVBA 
Jan Van Rijswijcklaan 158 
2018 Antwerpen  
Tel. 03-238-5666 
Fax. 03-238-7967  
info@hesdo.be 
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DRAAD 
TELEFOONS 

TX-540  Grote Toetsen Telefoon 

• 3 directe geheugens met fototoetsen 

• 10 nummergeheugens 

• Geschikt voor gehoorapparatuur (H.A.C.) 

• Versterkt hoornvolume 

• Handenvrij bellen 

• Instelbaar belvolume 

• Instelbare beltonen 

• Nummerherhaling 

• Bellampje 

• Geschikt voor wandmontage 

 

EAN-Code: 8712412410989  
  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMUNICATIE 

TELEFOONS 

EAN-Code : 8712412116294 
 

 

FX-3100 Big Button Telefoon 
 Zeer geschikt voor slechthorende en slechtziende gebruikers 

 Extra grote toetsen 

 3 geheugens direct onder toets 

 10  indirecte ‘2-toets’ geheugens 

 Geluidsversterking 

 Extra luide bel 

 Bellampje ‘Zien dat er gebeld wordt” 

 Nummerherhaling 

 Eenvoudige bediening 

 Handig memokaartje 

 Geschikt voor wandmontage 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAAD 

TELEFOONS 

FX-3150 Draadgebonden Telefoon  
 19 directe kiesgeheugens 

 Extra grote toetsen 

 Instelbaar gespreksvolume  

 Boostfunctie: extra luid gespreksvolume(tot 24dB) 

 Geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.) 

 Extra luide bel  

 Belvolume instelbaar  

 Toonhoogte van bel instelbaar 

 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 

 Handenvrij bellen 

 Geschikt voor wandmontage 
 

EAN-Code: 8712412560134 
 

 
 

Wordt geleverd inclusief: 

 Adapter  

 Modulaire kabel  

 Hoornkabel  
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMUNICATIE 

TELEFOONS 

EAN-Code : 8712412157525 
 

 

FX-3200 Big Button Foto Telefoon 

• Extra grote toetsen 
• Druk op een van de 10 foto’s en het bijbehorende nummer wordt gebeld 
• 3 directe kiesgeheugens 
• Extra luide bel 
• Bellampje “Zien dat er gebeld wordt“ 
• Hoornvolume instelbaar 
• Nummerherhaling 
• Mute functie 
• Zeer geschikt voor hoortoestellen (HAC): 
    - Optimale audio weergave (normaal gebruik) 

 - Ingebouwde ringleiding (T-stand) 
  



 

 
FX-3350 Beter Horen Telefoon 
FX-3200  Fototoetsen Telefoon 

FX-500 Nummerkiezer 

FX-3350 Beter Horen telefoon met extra grote toetsen 
 

 Extra grote toetsen  

 Regelbaar hoornvolume (+ 24dB) 

 Geschikt voor gehoorapparatuur 

 Extra luide bel 

 Groot display 

 13 geheugens waarvan 3 direct 

 Duidelijk bellampje ‘zien dat er gebeld wordt’ 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAAD 

TELEFOONS 

FX-3360 Big Button Telefoon met fototoetsen 

 Extra grote toetsen en fototoetsen 

 Druk op één van de 6 foto’s en het bijbehorende  
nummer wordt gebeld 

 10 indirecte kiesgeheugens 

 Instelbaar gespreksvolume (tot zeer luid 24dB) 

 Toonhoogte van gesprekspartner instelbaar   

 Geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.) 

 Aparte verlichte knop voor “superluid” gespreksvolume  

 Extra luide bel  

 Belvolume instelbaar  

 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 

 Geschikt voor wandmontage 
 

EAN-Code: 8712412560141 
 

 
 

Wordt geleverd inclusief: 

 Adapter  

 Modulaire kabel  

 Hoornkabel  
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAAD 

TELEFOONS 

FX-3390 Big Button Telefoon met snelkies toetsen  

 Extra grote toetsen 

 12 voor te programmeren sneltoetsen voor foto’s en/of namen 

 Druk op één van de 12 foto’s en/of namen en het bijbehorende  
nummer wordt gebeld 

 Instelbaar gespreksvolume (tot zeer luid 24dB) 

 Toonhoogte van gesprekspartner instelbaar  

 Geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.) 

 Aparte verlichte knop voor “superluid” gespreksvolume  

 Extra luide bel 

 Belvolume instelbaar  

 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 

 Geschikt voor wandmontage 
 

EAN-Code: 8712412560158 
 

 
 

Wordt geleverd inclusief: 

 Adapter  

 Modulaire kabel  

 Hoornkabel  
 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRAAD 

TELEFOONS 

 

Wordt geleverd inclusief: 

 Trilkussen  

 Adapter 

 Duidelijke gebruiksaanwijzing  

 Modulaire kabel (2,3 mtr) 

 Hoornkabel (3 mtr) 
 
 

FX-3500 Big Button Telefoon met Trilkussen en Beantwoorder  
 Inclusief trilmodule om bijvoorbeeld onder het kussen te plaatsen 

 Als de telefoon afgaat zal de module hevig schudden/trillen 

 U kunt dus met een gerust hart uw gehoorapparaat voor het  
slapen uit doen  

 Grote verlichte toetsen 

 Instelbaar gespreksvolume (tot zeer luid 24dB) 

 Handenvrij bellen 

 Nederlands en Frans gesproken antwoordapparaat 

 3 Fotogeheugentoetsen 

 10 sneltoets geheugens 

 Bellampje “Zien dat er gebeld wordt” 

 Geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.) 

 Aansluiting voor headset  

Functies antwoordapparaat:  
 Opnamecapaciteit van 15 minuten 

 Digitale boodschappenteller 

 Meeluisterfunctie 

 Opname memobericht 
 

HESDO BVBA 
J. Van Rijswijcklaan 158 
B-2018 Antwerpen 
Tel.  03 / 238 56 66 
Fax. 03 / 238 79 67 
info@hesdo.be 
 



 
 
FX-3850 
Alarm & Comfort Telefoon  

FX-3850 Comfort en Alarmtelefoon met draadloze alarmknop 
Comfort-telefoon met uitgebreide functies om ook mensen met 

een gehoor of zichtbeperking te ondersteunen. 

 Alarmering naar bekenden 

 Geen abonnement bij alarmcentrale nodig, dus geen extra kosten 

 Groot verlicht display 

 Naam- en NummerWeergave 

 Handenvrij telefoneren 

 Nederlands, Frans, Duits, Engels gesproken toetsenbordbediening 

(ideaal voor slechtzienden) 
 Displaytaal: NL, FR, GB, DE, DK, SE, PT, SK, ES, TR, IT 

 Instelbaar hoornvolume (+24dB) 

 Instelbaar belvolume (extra luid) 

 Big Button toetsen 

 Inclusief draadloze alarmknop 

 Bellampje ‘Zien dat er gebeld wordt’ 

 Telefoonboek voor 30 namen (allen als noodnummer te 

programmeren)  

 Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.) 

 SOS druktoets (op telefoon en op alarmzender) voor het plaatsen van 

een noodoproep 
 

 
Hoe werkt de Help-functie (S.O.S.): 

Na indrukken van de rode S.O.S. knop op de hanger of telefoon zal: 

 Lokaal een luid alarm klinken (30 seconden) 

 Als na 30 seconden geen hulp is gearriveerd, zal de telefoon het eerst 

geprogrammeerde noodnummer bellen  
 De telefoon laat een geprogrammeerde noodboodschap horen 

 Indien de oproep niet beantwoord wordt zal het volgende 
noodnummer gebeld worden 

HESDO BVBA 
J. Van Rijswijcklaan 158 
B-2018 Antwerpen 
Tel.  03 / 238 56 66 
Fax. 03 / 238 79 67 
info@hesdo.be 
 


