
Phonak Virto V
Hallhatóan nagy. Láthatóan kicsi

Life is on

Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok 
igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és 
törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy 
kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz 
és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan 
innovációkat teremtünk, melyek segítenek az 
embereknek jobban hallani, jobban megérteni 
és megélni az életet. 

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon 
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.

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

www.phonak.com
www.phonak.hu

Az Ön hallásgondozója:



Hatalmas elvárások

Mi tudjuk, hogy jól hallani egy elképesztően zajos 
környezetben anélkül, hogy felhívná a �gyelmet 
hallókészülékére alapvető elvárás egy ilyen hallást 
segítő eszközzel szemben. A Virto V egyedi készülékei 
pontosan ezt nyújtják! A Virto V szinte láthatatlan, így 
Ön szabadon kommunikálhat, miközben a világ 
hangjait is élvezheti. 

A legjobban őrzött titok

Elkötelezettségünk a technológiai újítások és  
a meglévő technológiák határainak feszegetése felé  
azt eredményezte, hogy kifejlesztettünk egy sokkal 
diszkrétebb, innovatív hallókészüléket, ami megfelel 
a vásárlók egyedi igényeinek. A Phonak Virto V ötvözi 
a legújabb technológiát egy teljesen új hardver 
dizájnnal, így hihetetlen teljesítményt nyújt, elképesz-
tően kényelmes kivitelezésben. Sem Ön, sem környezete 
nem fogja észrevenni, hogy hallókészüléket visel!



Önnek tervezve 

Minden Virto V egyedi műalkotás, hiszen kifejezetten 
Önnek tervezzük, személyre szabva. Úgy alakítjuk,  
hogy tökéletesen passzoljon a fül egyedi alakjához, 
a legújabb 3D-s nyomtatási technológia segítségével 
pedig minden házat rétegről rétegre alkotunk meg. 
Miután ez kész, a készülék alkotóelemeit beépítjük 
a készülék házába, így hallókészüléke pontosan olyan 
egyedi lehet, mint Ön. 

Személyre szabott lehetőségek

A Phonak a személyre szabott, minőségi halló-
készülékek legszélesebb választékát kínálja a piacon. 
A Virto V különböző színekben kapható, amik 
illeszkednek minden bőrszínhez. A fülész szakorvos 
segítségével Ön is kiválaszthatja az életstílusának és 
a szükségleteinek legmegfelelőbb készüléket.

Világos barna Kakaó Rózsaszín Barna Fekete  
(csak a nano 

készülékeknél)

Átlátszó Piros átlátszó Kék átlátszó

Világos barna Kakaó Rózsaszín Barna Fehér

Színkombinációk

egyedi lehet, mint Ön. 



Könnyű kapcsolódás 

A Phonak vezeték nélküli kiegészítők terén is széles 
kínálattal rendelkezik. A még könnyebb kapcsolódás 
érdekében a Virto V termékcsalád lehetővé teszi, hogy 
hallókészülékét zökkenőmentesen építse be mindennapi 
életébe. Legyen akár úton, akár otthon, a hívások 
fogadása még sosem volt ilyen egyszerű, arról nem is 
beszélve, hogy mostantól zavartalanul élvezheti 
kedvenc műsorát vagy zenéjét is.

Hallja meg az élet hangját a Virto V-vel! 

Nincs még egy ilyen apró hallókészülék, ami ekkora 
teljesítményre lenne képes.

További információért látogasson el a következő 
weboldalra: www.phonak.com/virtov

Személyre szabott teljesítmény

A Virto V a lehető legjobb hallási teljesítményt 
biztosítja, minden szituációban. Függetlenül attól, hogy 
hol tartózkodik éppen, hallókészüléke automatikusan és 
zökkenőmentesen alkalmazkodik az AutoSense OS 
segítségével, valós időben, a környezeti zajok alapján 
optimalizálva a beállításokat. A Phonak egyedülálló, 
Binaurális VoiceStream technológiája a beszédhangokat 
az egyik fülből a másikba továbbítja, így Ön jobban 
hallhat, és többet érthet még a legnagyobb kihívást 
jelentő helyzetekben is.




