
Phonak VirtoTM B



Når et biometrisk høreapparat 
gir deg tilgang til bedre 
hørselsfunksjon – life is on



Reell størrelse

Introduksjon av verdens første 
høreapparat med biometrisk 
kalibrering:
Phonak Virto B

Vi i Phonak jobber aktivt for å skape en innovativ 
hørselsteknologi som forandrer livet. Phonak Virto B 
er verdens første høreapparat med biometrisk 
kalibreringsteknologi som er laget for at du skal få tilgang  
til bedre hørselsfunksjon, spesialtilpasset for deg.

Neste nivå av tilpasning 
• Nøyaktig kalibrert for å passe din individuelle øreanatomi  

for å gi en bedre hørselsfunksjon1

• Spesialtilpasset for dine ører

Ny AutoSense OS™
• Enestående hørselsfunksjon i hverdagens lyttesituasjoner2
• Tilpasser seg enkelt til hvert lydmiljø automatisk – det er ikke  

nødvendig å justere høreapparatene manuelt3, 4



Ethvert øre er unikt og 
hører forskjellig

Enhver person er unik. Akkurat som et 
fingeravtrykk er hvert øre helt unikt. Til 
og med det venstre øret er forskjellig fra 
det høyre. De karakteristiske egenskapene 
til øreanatomien vår påvirker hvordan lyden 
blir mottatt, rettet mot trommehinnen og 
omgjort til informasjon som hjernen kan 
forstå.



Velkommen til neste nivå 
av tilpasning

Phonak Virto B er skreddersydd for å passe perfekt i øret 
ditt og er verdens første høreapparater med biometrisk 
kalibrering, som tar hensyn til individuell øreanatomi og 
hørebehov.

Phonaks patenterte modelleringsprogramvare for høreapparater måler og  
analyserer de unike egenskapene til hver enkelt persons øreanatomi.  
Programvaren identifiserer mer enn 1600 biometriske datapunkter før  
den beregner de unike kalibreringsinnstillingene for hvert Virto B-høreapparat.  
 
Disse kalibreringsinnstillingene lagres i høreapparatets minne og sikrer økt 
nøyaktighet og presisjon. På denne måten kan Virto B på en mer pålitelig måte 
forstå hvor lyden kommer fra, og gir deg dermed tilgang til bedre hørselsfunksjon. ¹

Du kan nå få en enestående lytteopplevelse, unik for ditt eget øre, med et 
høreapparat som er tilpasset både fra innsiden og utsiden. 



Når et biometrisk høreapparat gir deg  
tilgang til bedre hørselsfunksjon – life is on



Problemfri hørsel overalt, 
helt automatisk

Virto B-høreapparater har et unikt operativsystem 
som heter AutoSense OS. Det registrerer omgivelsene 
automatisk og justerer høreapparatene, hele tiden.

AutoSense OS analyserer lydene rundt deg hvert 0,4 sekund og kan registrere 
om du befinner deg på en restaurant med støy, i bilen, i en konsertsal eller hjemme.  
Det benytter flere funksjoner og harmonerer disse, slik at de skaper over 
200 innstillinger og kan tilpasse seg nøyaktig til lydmiljøet.

Resultatet – uovertruffen hørselsfunksjon og lydkvalitet – uansett hvor du er.3, 4



Skall

Faceplate

Fargekombinasjoner

Phonak Virto B-10 NW O Phonak Virto B-10 O

Phonak Virto B-312 NW O Phonak Virto B-10

Phonak Virto B-312

Phonak Virto B-13

Passer dine behov

Virto B kommer i fire funksjonsnivåer og en rekke 
modeller og farger som kan passe for deg.

Modeller

Svart (kun for IIC)

HvitBrown

Brown

Cocoa

Cocoa

Pink

Pink

Transparent Blue
Transp.

Red
Transp.



For at du skal forstå enda mer når du ser på TV, snakker i telefonen eller 
lytter til musikk, har vi utviklet trådløse løsninger som passer alle dine 
behov. De gjør det også mulig for deg å delta hundre prosent i situasjoner 
med støy eller når det er avstand mellom deg og den som snakker, eller når 
det er flere som snakker.

Phonak trådløst tilbehør som gjør 
høreapparatene enda bedre

Phonak tilbyr et bredt spekter av trådløst tilbehør for 
å få mer ut av dine høreapparater om det trengs.



1 Field Study News under utvikling. Alle detaljer er tilgjengelig i august 2017 på https://www.phonakpro.
com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Kontakt claims@phonak.com hvis du ønsker 
mer informasjon.

2 Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification 
systems across manufacturers. Phonak Field Study News, retrieved from https://www.phonakpro.com/
us/en/resources/information-forms/evidence.html, accessed June 11, 2017.

3  Rakita, L. & 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, retrieved from https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html, accessed June 11, 2017. 

Gå til www.phonak.com/virtob for mer informasjon



Life is on
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Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. 
I mer enn 70 år har vi jobbet utrettelig med å utvikle banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre folks liv, sosialt og følelsesmessig. 
Life is on.

www.phonak.com


