Bem-vindo ao mais alto nível
de personalização

Life is on

Salvas na memória do aparelho auditivo, essas configurações de calibração garantem uma maior exatidão e
precisão. Deste modo, o Virto B é capaz de detectar de
onde o som está vindo com um maior grau de confiabilidade, fornecendo a você acesso a um melhor desempenho auditivo. 1

Personalizados para se adaptarem de forma perfeita ao
seu ouvido, os aparelhos auditivos Phonak Virto B são
os primeiros do mundo com Calibração Biométrica que
levam em consideração a anatomia individual do seu
ouvido e as suas necessidades auditivas.

www.phonak.com.br
sac.brasil@phonak.com
SAC 0800 701 8105

O software de modelagem de aparelhos auditivos
exclusivo da Phonak mede e analisa as características
únicas da anatomia individual do seu ouvido.
Após identificar mais de 1600 pontos de dados
biométricos, ele calcula as configurações de calibração
únicas de cada aparelho auditivo Virto B.
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Agora, você pode desfrutar de uma experiência
auditiva fantástica e exclusivamente adaptada ao seu
ouvido através de um aparelho auditivo verdadeiramente personalizado por dentro e por fora.

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial
para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos,
somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções
auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e
permitem seu sucesso social e emocional.
Life is on.

Phonak Virto B
TM

Uma marca Sonova
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Apresentando os primeiros
aparelhos auditivos do mundo
com Calibração Biométrica:
Phonak Virto B

Adaptado às suas necessidades

Na Phonak, somos movidos pela paixão de criar
tecnologias auditivas inovadoras capazes de mudar
verdadeiramente a vida de nossos clientes. O Phonak
Virto B é o primeiro aparelho auditivo do mundo com
tecnologia de Calibração Biométrica especificamente
personalizado para você e desenvolvido para lhe
oferecer acesso a um melhor desempenho auditivo.

Modelos

Quando um aparelho auditivo
biométrico fornece audição
otimizada, Life is on

O Virto B está disponível em quatro níveis de desempenho
e em uma variedade de modelos e cores para atender às
suas necessidades.

Phonak Virto B-312

Phonak Virto B-10 O

Personalização de alto nível
• Calibrado de forma precisa com base na
anatomia individual da sua orelha para um melhor
desempenho auditivo 1

Phonak Virto B-10 NW O

Phonak Virto B-10

• Personalizado para se adaptar aos seus ouvidos

Novo AutoSense OS™
• Adapta-se facilmente a qualquer ambiente sonoro
de forma automática – sem necessidade de ajustar
manualmente os aparelhos auditivos 3, 4
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Combinações de cores

https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Entre em
contato com claims@phonak.com se estiver interessado em obter mais informações.
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• Desempenho auditivo incomparável em situações
auditivas do cotidiano 2
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Field Study News under development. Todos os detalhes disponíveis em agosto de 2017 em
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Para obter mais informações, consulte www.phonak.com/virtob
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