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Svårt att läsa texten på TVn?  
En av de vanligaste frågorna vi får när vi ställer ut på 
mässa är "hur ska jag kunna se TVn/ läsa texten?"   
Äntligen har vi en lösning; Go-box! 

Go-box är en produkt med inbyggd talsyntes som läser upp textremsan på din TV. Den 
lämpar sig för alla med synnedsättning eller andra lässvårigheter. 

Enhetens inställningar har talstöd. 

Go-box är enkel att använda. Internetanslutning är inte nödvändig även om det kan vara 
användbart för automatiska uppdateringar eller för support.  

Enheten placeras mellan HDMI-kablarna.   

Använd som vanligt digitalboxens fjärrkontroll för att välja TV-kanal. Go-boxens textning 
följer med automatiskt. 

• Go-box är liten och smidig och går också att använda med Apple TV eller 

Chromecast.  

• Enkel att installera 

• Få ljudet direkt från TVn eller i dina hörlurar. 

• Välj mellan olika röster  
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• Funktionen följer med när du byter kanal 

Välkommen att läsa mer och att beställa i eButiken! 

Artikel nr 60115 

Pris 8990 kr inkl moms  

Vänliga hälsningar 

Vi på Iris Hjälpmedel 

   

 

 

 

Digitalbox/ Chromecast/ 
Apple TV 
Det krävs en TV med HDMI-uttag och en 
extern digitalbox alternativt en Apple 
TV/Chromecast. 

Du som använder Chromecast kopplar 
enkelt in den i Go-boxenheten i HDMI-IN. 

Go-box installeras mellan Apple-TVn och 
TV. 

Här finns frågor och svar om du vill veta 
mera redan nu.   
  

   

 
 

  

Brusreducerande hörlurar 
JBL 
Hör Go-boxens uppläsning i trådlösa 
hörlurar. 

Vi har levererat dessa kvalitetshörlurar med 
aktiv brusreducering i flera år nu och har 
många goda referenser. Mycket bra 
ljudkvalitet. Läs mer här  

Artikelnr  54014  
Pris 2115 kr inkl moms 
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Lyssna på texten i 
hörsnäcka med bygel och 
ha ena örat "fritt" 
Denna populära hörsnäcka med bygel fästs 
med bygel över örat.  

Den har 3,5 mm:s anslutningskontakt som 
du kan koppla in i din Go-box för att höra 
ljudet direkt i örat. Läs mer och beställ här.  

Artikel nr 54019 

Pris 120 kr  
  

   

 

 

   

  

  

Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
 

 

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ med 
på våra evenemang!  

  

  

Dela nyhetsbrevet från Iris: 
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