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Als een biometrisch hoortoestel  
u toegang geeft tot betere 
hoorprestaties, life is on



Phonak introduceert de eerste 
hoortoestellen ter wereld met 
Biometrische Kalibratie:
Phonak Virto B

Bij Phonak zetten we ons in om innovatieve 
gehoortechnologie te ontwikkelen die uw leven 
daadwerkelijk verandert. Phonak Virto B is het  
eerste hoortoestel ter wereld met Biometrische 
Kalibratietechnologie. Deze is speciaal ontwikkeld  
om u betere hoorprestaties te bieden en is specifiek  
op u afgestemd.



Ware grootte

Een hoger aanpasniveau 
• Nauwkeurig afgestemd op de individuele anatomie van uw oor, zodat u op 

uw best kunt horen 
• Op maat gemaakt voor uw oren

Nieuwe AutoSense OS™
• Ongeëvenaarde hoorprestaties in alledaagse luistersituaties 2
• Past zich simpelweg automatisch aan iedere geluidsomgeving aan, zodat  

u de hoortoestellen niet handmatig hoeft bij te stellen , 





Elk oor is uniek,  
elk oor hoort anders

Elke persoon is anders. Net zoals 
vingerafdrukken is ook elk oor uniek. Ons 
linkeroor verschilt zelfs van ons rechteroor. 
De kenmerkende eigenschappen van de 
anatomie van het oor zijn van invloed op  
de manier waarop geluid wordt opgevangen, 
richting het trommelvlies wordt geleid  
en wordt omgezet in informatie die de 
hersenen kunnen begrijpen.



Welkom bij een hoger 
aanpasniveau

Phonak Virto B-hoortoestellen, die op maat zijn  
gemaakt om perfect in uw oor te passen, zijn de eerste 
hoortoestellen ter wereld met Biometrische Kalibratie.  
Ze sluiten perfect aan op de anatomie van uw oor  
en uw gehoorbehoeften.

De bedrijfseigen Phonak-software, voor het vormgeven van hoortoestellen,  
meet en analyseert de unieke eigenschappen van de anatomie van uw oor.  
Nadat de software meer dan 1600 biometrische datapunten heeft vastgelegd, 
berekent deze de unieke kalibratie-instellingen voor elk Virto B-hoortoestel.  
 
Vervolgens worden deze kalibratie-instellingen opgeslagen in het geheugen van uw 
hoortoestel, zodat u altijd verzekerd bent van nog meer nauwkeurigheid en precisie 
dan ooit. Hierdoor kan Virto B betrouwbaarder vaststellen waar het geluid vandaan 
komt, zodat uw hoorprestaties zullen toenemen. ¹

U kunt nu genieten van een uitstekende luisterervaring, een unieke vorm voor  
elk oor en een hoortoestel dat aan de binnen- en buitenkant volledig is aangepast 
aan uw oren. 
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Volautomatisch, zodat u moeiteloos 
kunt luisteren, waar u ook bent

Virto B-hoortoestellen beschikken over een uniek 
besturingssysteem, genaamd AutoSense OS. Het voelt 
uw omgeving automatisch aan en stelt uw 
hoortoestellen bij wanneer dit nodig is.

AutoSense OS analyseert iedere 0,4 seconden de geluiden om u heen en kan 
identificeren of u zich in een rumoerig restaurant, de auto, een concerthal of 
thuis bevindt.  
Het hoortoestel maakt gebruik van meerdere functies en voegt deze vervolgens 
samen om meer dan 200 afzonderlijke instellingen te creëren die zich 
nauwkeurig aanpassen aan uw geluidsomgeving.

Het resultaat: ongeëvenaarde hoorprestaties en geluidskwaliteit …  
waar het leven u ook mag brengen. 3, 4.
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Aangepast aan uw behoeften

Virto B is verkrijgbaar in vier prestatieniveaus en een 
groot assortiment aan modellen en kleuren die perfect 
voldoen aan uw behoeften.

Modellen



Behuizing

Front

Kleurcombinaties

Zwart (alleen voor IIC)

WitBruin

Bruin

Cacao

Cacao

Pink

Pink

Transparant Blauw
Transp.

Rood
Transp.



Om nog beter te verstaan tijdens het televisiekijken, tijdens het bellen of 
tijdens het luisteren naar muziek, hebben wij draadloze oplossingen 
ontwikkeld die aan al uw behoeften voldoen. Deze stellen u ook in staat  
om volledig deel te nemen in luidruchtige situaties, wanneer de spreker 
zich op afstand bevindt of wanneer er meerdere sprekers zijn.

Draadloze accessoires van  
Phonak om de prestaties van uw 
hoortoestellen te verbeteren

Phonak biedt een uitgebreid scala aan draadloze accessoires 
om de prestaties van uw hoortoestellen, indien nodig,  
nog verder te verbeteren.





1 Field Study News in ontwikkeling. Volledige details beschikbaar in augustus 2017 via  
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Neem contact  
op met claims@phonak.com als u meer informatie wilt.

2 Rakita, L. en Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification 
systems across manufacturers. Phonak Field Study News, afkomstig van https://www.phonakpro.com/
us/en/resources/information-forms/evidence.html, bekeken op zondag 11 juni 2017.

3  Rakita, L. en Jones, C. (2015). Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in 
Real-World Listening Environments. Hearing Review,22(12):28.

4  Übelacker, E., Tchorz, J., Latzel, M., & Appleton, J., (2015). AutoSense OS Benefits of the next generation 
of technology automation. Phonak Field Study News, afkomstig van https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html, bekeken op zondag 11 juni 2017. 
 

Ga naar www.phonak.nl voor meer informatie





Life is on
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is 
om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om 
de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met 
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.nl


