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ITALK2

Kahden viestin iTalk2:ssa on kahden minuutin nauhoitusai-

ka. Hyvä laite esimerkiksi kahden vastausvaihtoehdon välillä 

valitsemiseen. Lisäksi tasollisessa mallissa on neljän minuutin 

nauhoitusaika kolmella eri tasolla. Laitteessa on myös esiin 

vedettävä tausta symbolille ja liitännät ulkoisille painikkeille tai 

ohjattaville laitteille.

Tasot mahdollistaa eri vaihtoehtojen nauhoituksen. Tasolli-

sessa versiossa on myös paranneltu äänenlaatu ja paristojen 

kesto voi olla jopa viikkoja.

Tuotetiedot ITALK2

Painikkeen halkaisija 6,4 cm

Paino (paristoilla) 354 g
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GOTALK

Helppokäyttöiset kommunikointia avustavat GoTalk-puhe-

laitteet tallentavat puhetta painikkeisiin, joihin voi itse valita 

sopivan kuvan. Viestien tallennusaika ja painikkeiden määrä 

riippuu mallista. Jokaisessa on tallentamiseen viisi tasoa.

GoTalk Express 32-laitteella voi linkittää yhteensä kahdeksan 

viestiä yhteen, jolloin saa rakennettua monipuolisempia lau-

seita. Lisänä mahdollisuus 1,5 sekunnin äänivihjeisiin jokai-

seen painikkeeseen.

GoTalk32+ ja GoTalk Express 32 sisältävät myös olkapäähih-

nan kantoa varten.

Tuotetiedot Viestit Nauhoitusaika Painikkeet Lisäpainikkeet

GoTalk 4+ 20 yht. 4,25 min 4 2

GoTalk 9+ 45 yht. 8,25 min 9 3

GoTalk 20+ 100 yht. 15 min 20 5

GoTalk 32+ 160 yht. 19,5 min 32 3

GoTalk Express 32 160 8 sek / viesti 32 -
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ISO JA PIENI STEP-BY-STEP

Isossa ja pienessä Step-by-Stepissä on kahden minuutin 

nauhoitusaika, johon voidaan nauhoittaa viestejä peräkkäin. 

Sarja etenee ja seuraava viesti kuullaan aina painiketta painet-

taessa. Molemmista on myös kolmitasoinen versio, jossa on 

yhteensä neljän minuutin nauhoitusaika. Jokaiselle kolmelle 

tasolle voidaan nauhoittaa oma viestien sarja. 

Toimitukseen kuuluu neljä eriväristä päällistä sekä läpinä-

kyvä kuori. Lisävarusteina saatavissa vyölaukku pienelle 

Step-by-Stepille sekä olkalaukku isolle.

Tuotetiedot PIENI STEP-BY-STEP

Painikkeen halkaisija 6,4 cm

Paino (paristolla) 241 g

Tuotetiedot ISO STEP-BY-STEP

Painikkeen halkaisija 13 cm

Paino (paristoilla) 440 g

BIGMACK JA LITTLEMACK

BIG-ja LITTLEmackissä on kahden minuutin nauhoitusaika 

yhdelle viestille. Toimitukseen kuuluu neljä eriväristä päällistä 

sekä läpinäkyvä kuori. Molemmissa on myös liitäntä painik-

keelle ja ulkoisen laitteen ohjaukseen, esim. lelulle.  9V patte-

rilla kesto voi olla jopa kuukausia.

Saatavissa lisävarusteena vyölaukku LITTLEmackille sekä ol-

kalaukku BIGmackille.

Tuotetiedot LITTLEMACK

Painikkeen halkaisija 6,4 cm

Paino 241 g

Tuotetiedot BIGMACK

Painikkeen halkaisija 13 cm

Paino (paristoilla) 440 g



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.
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TALKING BRIX

Pienikokoinen ja yksinkertainen nauhoittava puhelaite mag-

neetilla, joka sopii hyvin laitettavaksi mihin tahansa kotona 

tai mukaan vaikka taskuun. Laitetta voidaan käyttää kolmeen 

kymmenen sekunnin mittaiseen viestiin. Vaihtoehtoisesti 

viestit voidaan toistaa yksi kerrallaan. Käytä yhtä tai yhdistä 

toisiinsa niin monta kuin tarvitset. Toimii ladattavalla paris-

tolla.

Pakettiin kuuluu kolme painiketta, kolmella eri värillä.

Tuotetiedot TALKING BRIX

Painikkeiden koko 4,6 cm

Paino (paristolla) 43 g

ATTAINMENT TALKER 6 JA 24

Attainment Talker 6 -puhelaitteessa on tilaa kuudelle 10 se-

kunnin viestille. Jokaiselle viestille on suuri, n. 3,8 cm akti-

vointi alue. Kirkas muovitasku kuvasymboleille. Helppokäyt-

töinen ja hyvä äänenlaatu.

Attainment Talker 24:n kapasiteetti on 24 viestiä ja täten myös 

viestien aktivointialue on pienempi.

Toimii AAA-paristolla.

Tuotetiedot ATTAINMENT TALKER 6

Koko (L x K x S) 311 x 57 x 13 mm

Painikkeiden koko 3,8 cm

Paino 170 g

Tuotetiedot ATTAINMENT TALKER 24

Koko (L x K x S) 311 x 57 x 13 mm

Painikkeiden koko 1,9 cm

Paino 187 g


