PERSBERICHT
NIEUWSTE GENERATIE OPLAADBARE HOORTOESTELLEN NU
VERKRIJGBAAR BIJ SPECSAVERS
Huizen, 16 januari 2017 – Slechthorenden kunnen vanaf deze maand terecht bij
Specsavers voor de nieuwste generatie oplaadbare hoortoestellen. Deze bevatten een
in het hoortoestel geïntegreerde accu die minimaal 24 uur meegaat zonder tussendoor
op te hoeven laden.
Oplaadbare hoortoestellen werken in tegenstelling tot reguliere toestellen niet op batterijen
maar op een accu. Bij de oudere generatie oplaadbare hoortoestellen gaat de accu krap een
dag mee en moet deze na een jaar vervangen worden vanwege verminderde capaciteit. De
nieuwste generatie bevat een in het toestel geïntegreerde accu die na drie uur compleet
opgeladen is en minimaal 24 uur meegaat. Bovendien hoeft de accu pas na vijf jaar
vervangen te worden. Ook zijn de oplaadbare hoortoestellen milieuvriendelijker dan reguliere
hoortoestellen omdat gebruikers niet meer hoeven te wisselen van batterij.
Specsavers verkoopt sinds deze maand de oplaadbare hoortoestellen van de fabrikanten
Phonak en Signia. “Mensen worden steeds actiever en hebben behoefte aan
hooroplossingen die passen bij deze levensstijl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen zijn
ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn bijvoorbeeld.” aldus Esther Noord, Product
Manager Hearing Specsavers.
Professionele hoorzorg
De toevoeging van de nieuwste generatie oplaadbare hoortoestellen past perfect in het
totaalpakket professionele hoorzorg dat Specsavers haar klanten wil bieden. Noord: “We
willen dat hoorzorg voor iedereen toegankelijk is en daarbij een zo breed mogelijk assortiment
aanbieden. Voor zowel mensen die binnen het bestaande hoorprotocol gebruik maken van
hoorzorg als voor mensen die kiezen voor hoorzorg binnen de private markt.”
Slechthorenden die geïnteresseerd zijn in de oplaadbare hoortoestellen kunnen hiervoor
meer informatie opvragen bij de gediplomeerde audiciens van Specsavers.
[einde bericht]
Voor meer informatie:
Specsavers: www.specsavers.nl
Phonak: https://www.phonak.com/nl/nl/over-ons/rechargeable-os-technology.html
Signia: https://www.signia-pro.nl/cellion/

Bijschrift: Slechthorenden kunnen vanaf deze maand bij Specsavers terecht voor de nieuwste
generatie oplaadbare hoortoestellen. Deze gehoorapparaten bevatten een in het hoortoestel
geïntegreerde accu die minimaal 24 uur meegaat en die pas na vijf jaar vervangen hoeft te
worden.
Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het van oorsprong Britse familiebedrijf Specsavers opende in 1997 in Nederland de deuren
van haar eerste winkel. De snelgroeiende retailketen exploiteert in Nederland inmiddels 124
optiek- en hoorzorgwinkels op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Dit
vanuit een heldere missie: kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor
iedereen in Nederland toegankelijk maken.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de eerstelijns oogen hoorzorg en haar marktpositie verder versterken. Nu al is de keten de grootste opleider
van gediplomeerde opticiens in Nederland en is aan nagenoeg elke vestiging een StAr-

geregistreerde triage audicien verbonden. Specsavers werkt intensief samen met diverse
opleidingsinstituten, zoals het Deltion College en biedt een breed spectrum aan
carrièremogelijkheden.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo hebben ruim 1100 goede
doelen in Nederland in de afgelopen vijf jaar een financieel steuntje in de rug ontvangen.

