
M
et

 o

plaadbare versie

Lapperre Pro4



Heel wat mensen zijn overtuigd dat hoortoestellen ingewikkeld zijn en de  
modellen met wegwerpbatterijen onhandig. Oplaadbare hoortoestellen zouden 
hen over de streep kunnen trekken.  Dat blijkt uit recent marktonderzoek.

Het zijn die bevindingen die ons inspireerden bij de ontwikkeling van de 
Lapperre Pro4-reeks, een gamma hoortoestellen mét oplaadbare versie en de 
meest geavanceerde hoortechnologie binnenin. Om te horen zonder zorgen, 
waar u ook bent. 

Écht  
zorgeloos horen 



• Geen wegwerpbatterijen meer nodig dankzij de 
geïntegreerde, oplaadbare lithium-ionbatterij

• 1 oplaadbeurt = 24 uur hoorplezier

• Het snelst oplaadbare, langst te gebruiken 
oplaadbare hoortoestel

• 3 verschillende manieren om uw toestel op te laden

• Het besturingssysteem analyseert de geluidsomgeving 
razendsnel en stelt uw hoortoestellen bij indien nodig.  
U hoeft enkel uw hoortoestellen in te schakelen; de rest 
gebeurt volautomatisch.

Geavanceerde  
oplaadbare technologie

Nieuwe  
AutoSense OS 

Highlights



Weg met  
de wegwerpbatterij

Met het nieuwe Pro4-gamma introduceert Lapperre voor het eerst een 
hoortoestel met een geïntegreerde, herlaadbare batterij. Gedaan met 
wegwerpbatterijen dus! De lithium-ionbatterij biedt u maar liefst 24 uur 
hoorplezier. 

Opladen gaat eenvoudig en snel: in 3 uur tijd is de batterij volledig opgeladen, 
meteen goed voor 24 uur horen. Meer haast? Na amper een halfuurtje 
opladen, kunt u 6 uur verder met de Pro4. De gemiddelde gebruiksduur van 
hoortoestellen ligt tussen 12 en 18 uur per dag. U houdt dus nog voldoende 
batterijduur over om het geluid van uw tv, muziek of telefoongesprekken naar 
uw hoortoestellen te streamen met de draadloze accessoires van Lapperre.



Autonomie 
van de accu

Oplaadtijd  
vs. batterijduur

24 uur

bij ≤ 80 minuten
mediastreaming

bij 5 uur
mediastreaming

20 uur

bij 10 uur
mediastreaming

16 uur
3 uur 24 uur

90 min 19 uur

30 min 6 uur

60 min 12 uur

Lithium-ionbatterijen 40% krachtiger zijn dan gewone  
herlaadbare batterijen? Ze bieden de perfecte ondersteuning 

 voor de toptechnologie van de Lapperre Pro4. 

Wist u dat?

OPLAADTIJD BATTERIJDUUR



Opladen kan op  
3 manieren

1 De Charger Case 
Oplader, droogkit en beschermdoosje in één.

2 Het Power Pack 
Eenvoudig te bevestigen op de Charger Case. Met het Power Pack kunnen 
hoortoestellen maar liefst 7 keer worden opgeladen. Ideaal voor korte 
reizen of lange weekends weg als u geen stroombron in de buurt hebt.

3 De Mini Charger 
De meest compacte oplaadmogelijkheid.
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Zorgeloos luisteren, 
waar u ook bent

AutoSense OS 
schakelt niet,  
maar mengt

Alle toestellen in de Pro4-reeks beschikken over het AutoSense OS-besturings- 
systeem. Dit systeem voelt uw omgeving aan, waardoor uw hoortoestellen 
perfect afgestemd zijn op iedere geluidssituatie. Geluid is immers overal en 
verandert voortdurend, afhankelijk van waar u bent.

AutoSense OS analyseert iedere 0,4 seconden alle geluiden om u heen en 
identificeert of u zich in een rumoerig restaurant, de auto, een concerthal of 
thuis bevindt. 

Het hoortoestel schakelt niet tussen instellingen, maar maakt gebruik van 
meerdere functies en mengt deze vervolgens om meer dan 200 afzonderlijke 
instellingen te creëren, die zich perfect aanpassen aan uw geluidsomgeving.  
Zelf hoeft u niets te doen.
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Lapperre Pro4 is 
verkrijgbaar in  
3 modellen,  
4 prestatieniveaus 
en 7 kleuren

Pro4 Rx41 

Pro4 Rx42 

Pro4 Rx4R 
(oplaadbaar model) 

Vraag uw audicien om meer info of bel 0800 10 888. 
P6

Zilvergrijs Carbongrijs Fluweelzwart

P7 P8

Duinzand

P1

Sandelhout Noot Champagne

P3 P4 P5



Stationsstraat 22 
B-1702 Groot-Bijgaarden

www.lapperre.be


