Már nem az első randevúja,
de az első hallókészüléke.
Növelje önbizalmát a szuperdiszkrét
Phonak Virto B-Titanium hallókészülék
viselésével.
TM

Mikor a szuperdiszkrét hallókészüléke
a titán erősségével bír – life is on

Bemutatjuk a Phonak
Virto B-Titaniumot –
a titánból készült
fülbe helyezhető halló
készüléket
TM

Szuperdiszkrét
A Virto B-Titanium a valaha volt legkisebb Phonak hallójárati hallókészülék!
Olyan diszkrét, hogy senki se fogja látni, hogy Ön milyen jól hall.
Egyedileg készül, titánból
A Virto B-Titanium személyre szabott hallójárati készülék, hogy tökéletesen illeszkedjék
az Ön füléhez. Orvosi minőségű titánból készül, ami hihetetlenül erőssé, könnyűvé és
tartóssá teszi.
Teljesen automatikus
A Virto B-Titanium AutoSense OS™-szel működik. Automatikusan alkalmazkodik
minden hangkörnyezethez, így mindenütt kitűnő hallást eredményez. Nincs szükség
a hallókészülékek kézi szabályozására.
Valós méret

Titán – a legerősebb
és legkönnyebb anyag
a szuperdiszkrét
hallókészülékhez

A titán arról ismert, hogy erős és tartós. Orvosi termékekhez használják,
csúcsteljesítményű járművekhez és high-tech sporteszközökhöz. A halló
készülék háza olyan vékony, mint egy papírlap, és ez, együtt a miniatürizált
elektronikai elemekkel a valaha volt legkisebb Phonak hallókészüléket
eredményezi. A Virto B-Titanium szuperdiszkrét, és akár 26%-kal kisebb,
mint elődje.

Már nem az első játékszere,
de az első hallókészüléke.
Érezze magát szabadnak
a szuperdiszkrét
Phonak Virto™ B-Titaniummal.

Egyedileg készül,
csakis az Ön fülére

Mindegyik Virto B-Titanium hallókészülék egyedileg készül, hogy illeszkedjék
az Ön füléhez és személyes hallási igényeihez. A hallásgondozó szakember
megméri az Ön hallásának állapotát, és vesz egy pontos lenyomatot a füléről.
Ezután a Phonak megépíti az egyedi hallókészülékeket, melyekkel tökéletes és
diszkrét illeszkedés, valamint kitűnő hallás válik lehetővé. A Virto B-Titanium
víz- és porálló is.

Teljesen automatikus,
hogy Ön mindenhol
erőfeszítések nélkül
halljon
A Virto B-Titanium hallókészülékek, melyek az új AutoSense
OS-szel működnek, úgy készültek, hogy az Ön mindennapi hallási
szituációit tartottuk szem előtt. A készülékek lágy átmenettel
alkalmazkodnak a hangokhoz, bárhol is legyen Ön.
Az AutoSense OS az Önt körülvevő hangokat minden
0,4. másodpercben elemzi, és azonosítani tudja, hogy Ön egy
zajos étteremben, autóban, hangversenyteremben vagy otthon
van-e. Több tényező összességét veszi figyelembe, hogy
pontosan le tudja írni a hangkörnyezetet.
A hallókészülékeket kézzel nem kell szabályozni, így Ön kitűnő
hallási élményt és hangminőséget élvezhet, bármerre is
vezet az útja.1, 2
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1 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening
Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
2 Phonak Field Study News, June 2015. AutoSense OS Benefits of the next generation of technology automation.

További információkért keresse fel a www.phonak.hu/virtobtitanium weboldalt.

Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz.
A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze
meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy
hallásgondozóját.
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