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 3+3 j. 
EASI-EARS
EasiEars, een nieuw digitaal audiosysteem ontwikkeld voor basisscholen en kleuterscholen. EasiEars 
geeft leerkrachten de mogelijkheid om hun eigen audioinhoud (bijvoorbeeld in MP3formaat) op de 
koptelefoon te zetten, zodat kinderen kunnen luisteren (zelfstandig of als groep). Doordat de hoofdtelefoons 
draadloos zijn, zijn kinderen niet gebonden aan een cdspeler, en kan dus ook perfect buiten worden ingezet.
Inhoud: Een set van 6 verschillende gekleurde hoofdtelefoons, afstandsbediening, een docking station voor 
het opladen en software.
Kenmerken: De leraar kan zelf kiezen welke audioinhoud in de hoofdtelefoons wordt  gezet. Dat betekent 
dat EasiEars kunnen worden gebruikt om verschillende gebieden van het curriculum te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld het luisteren naar verhalen, rijmpjes, gedichten en nonfictie teksten, opdrachten bij outdoor 
speurtochten... De set is geschikt voor alle leeftijden en dus van waarde voor de hele school.
De afstandsbediening geeft de unieke mogelijkheid om het afspelen te onderbreken. Dit is vooral handig voor 
de leerkrachten om tussentijdse opdrachten te geven.  € 922,50
TT00295  Set van 6  € 825,00

Flexibele hoofdband IndoorOutdoor

CD SPELER
Deze krachtige CDspeler heeft ingebouwde 
connectors voor 6 hoofdtelefoons. Werkt met 
de bijgeleverde netadapter of 8 Cbatterijen.

TT38100   € 125,00

CD SPELER MET  
6 HOOFDTELEFOONS
Deze krachtige CDspeler heeft ingebouwde 
connectors voor 6 hoofdtelefoons. Werkt met 
de bijgeleverde netadapter of 8 Cbatterijen.
Kenmerken: Geschikt voor CD, CDR, 
CDRW en MP3. 
Met USBpoort en ingebouwde FMradio
Samenstelling: Inclusief 6 hoofdtelefoons.

TT00406   € 174,50

OORTJES OPEN EN SNAVELTJES DICHT...

32-12 j. 
SAFE 'N SOUND HOOFDTELEFOON
De ultieme duurzame hoofdtelefoon is speciaal ontwikkeld voor op school!  De hoofdtelefoon is 
gemaakt uit 1 stuk licht en veilig EVA schuim omdat vaak het verstelstuk kapot gaat. Dat kan met de 
Safe ’n Sound dus niet. Voor de allerkleinste zit er een handige adapter bij die er makkelijk op en af 
geklikt kan worden. De kabels zijn extra dik gemaakt met een textiel omhulsel om kabelbreuk te 
voorkomen. Mochten kinderen erop bijten is dat dan ook veilig. Als de kabel toch kapot gaat dan is hij 
er met een gepatenteerd draai en kliksysteem af te halen en makkelijk te vervangen. Ook is rekening 
gehouden met het aantal decibels en deze gelimiteerd op 85dB om zo gehoorschade te voorkomen.

KC71836  Per stuk € 29,95

HOOFDTELEFOON
Hoog comfortniveau, kwaliteit. Voor 
individueel of groepsgebruik.
Kenmerken: Voorzien van dikke jack en 
verbindingsstekker. Stereo.

AY3617   € 15,75

VERDELER VAN  
HOOFDTELEFOONS
Aansluitingen voor 5 hoofdtelefoons.
Kenmerken: Voorzien van dinjack 
van 3,5 mm.
Afmeting: 11,5 x 7,5 x 3,5 cm.

CA3618  Per stuk € 18,55

Afklikbaar verkleinstuk Stevige kabel




