Załóż je. Pokochaj je. Zapomnij o nich.

Komunikuj się, włącz się,
bądź sobą
Przechadzka w parku - wsłuchaj się w liście szeleszczące
na wietrze. Pogawędka w gwarnym tłumie - swobodnie
włącz się w rozmowę. Rozmowa z ukochanym przez
telefon - z radością wysłuchaj zabawnej anegdotki.
Słuchaliśmy opinii protetyków słuchu i użytkowników
aparatów słuchowych i teraz rozumiemy, co jest
najważniejsze. Komunikacja bez wysiłku i komfort to
kluczowe elementy pomagające Ci zaangażować się
w to, co robisz.
Nowy aparat słuchowy Phonak Audéo V zapewnia to
wszystko. Spełnia Twoje oczekiwania i pozwala na nowo
odkryć bogactwo dźwięków, w szczególności tych, które
tak wiele znaczą w Twoim codziennym życiu.

Załóż je. Pokochaj je. Zapomnij o nich.
Aparaty słuchowe Phonak Audéo V nie tylko zapewniają
niezrównane rozumienie mowy i komfort, ale także
odpowiadają Twojemu indywidualnemu stylowi
i preferencjom.
Nowoczesne, smukłe cztery modele na czterech
poziomach możliwości dostępne na każdą kieszeń. Lekki
jak piórko i cienki aparat Audéo V – wzmocniony dzięki
wykorzystaniu technologicznie zaawansowanych
materiałów kompozytowych – idealnie i komfortowo
mieści się za Twoim uchem. Zapomnisz, że go nosisz.

Wybieraj spośród jedenastu kolorów, by
wyróżnić lub dopasować aparat do koloru
Twoich włosów lub skóry.
W odcieniach włosów i skóry
Piaskowy

Szampański

Bursztynowy

Srebrnoszary

Drzewo sandałowe

Grafitowoszary

Kasztanowy

Aksamitna czerń

Modne
Rubinowy
Petrol

Tradycyjne
Beżowy

Komunikuj się z łatwością, wszędzie
i z każdym
Rozumienie, odpowiadanie i włączanie w rozmowę to wszystko łączy Cię z bliskimi, przyjaciółmi i światem
dookoła Ciebie. Aparaty słuchowe Audéo V to komfort,
rozumienie, łatwość użycia. Zostały stworzone, by
zapewnić Ci wrażenia słuchowe, na które zasługujesz.
Unikalna Obuuszna Technologia VoiceStream™ firmy
Phonak pozwala dwóm aparatom Audéo V przesyłać
mowę z jednego ucha do drugiego - tak jakby aparaty
rozmawiały ze sobą. Ta niezrównana technologia
zapewnia najlepsze możliwe rozumienie mowy
w najtrudniejszych sytuacjach słyszenia - czy to
w gwarnej restauracji, czy podczas spaceru na
świeżym powietrzu.

Universalny język muzyki
Muzyka to odrębny świat. Mówi uniwersalnym językiem,
który dotyka Twoich emocji. Audéo V pozwala Ci
ponownie czerpać radość z obcowania z muzyką, 		
a także powspominać dawne doświadczenia.

Mniejszy wysiłek, większa wygoda
Bogactwo dźwięków, ciągła koncentracja i wysiłek, by
wszystko usłyszeć może stanowić problem i być męczące.
Codziennie znajdujesz się w różnych warunkach
akustycznych. Zaawansowany technologicznie system
w aparatach Audéo V dostosuje się do zaistniałej sytuacji
słyszenia. Aparaty rozpoznają w jakim otoczeniu jesteś
i aktywują odpowiedni program, np: w głośnym
otoczeniu będzie to “Komfort w hałasie”. Jeśli wtedy
zaczniesz rozmowę, nie włączy się program “Mowa
w hałasie” tylko połączenie dwóch programów tak, 		
by idealnie dostosować się do sytuacji słuchowej.

Mniej zmartwień, więcej pewności
Dzięki możliwościom automatycznej konfiguracji
ustawień, aparaty słuchowe Phonak Audéo V
zapewniają wyjątkową jakość dźwięku przy minimalnej
interakcji użytkownika. Audéo V eliminuje także
irytujące, gwiżdżące dźwięki znane jako sprzężenie. 		
Im mniej obsługi jest wymagane i lepsze możliwości
słyszenia, tym łatwiej zapomnisz, że nosisz aparaty
słuchowe i tym bardziej pewny siebie się stajesz.

Bezprzewodowe akcesoria zwiększające
możliwości aparatów słuchowych
Niektóre sytuacje słyszenia, takie jak rozmowa przez
telefon, oglądanie telewizji czy słuchanie muzyki mogą
stanowić nie lada wyzwanie. Bezprzewodowe akcesoria
firmy Phonak razem z aparatami Audéo V, pozwolą Ci
łaczyć się ze światem wokół Ciebie, zapewniając
dodatkowe możliwości i komfort.
Na przykład, EasyCall II przesyła rozmowę telefoniczną
do obu aparatów słuchowych. Wystarczy dołączyć go do
obudowy telefonu i włączyć.

Twoje życie, Twój pejzaż dźwiękowy
Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek robisz, chcesz być
pewny, że zawsze będziesz słyszeć i rozumieć. Robimy
wszystko by spełnić Twoje oczekiwania, by słyszeć
i rozumieć lepiej w każdej sytuacji, nie ważne jak
wymagającej.
Nowoczesna technologia w aparatach Phonak Audéo V
i bezprzewodowe akcesoria zapewniają spersonalizowane
rozwiązania wzbogacające doświadczenia słuchowe
w Twoim codziennym życiu.
Razem z Twoim protetykiem słuchu wybierzecie
najlepsze rozwiązanie pasujące do Twojego stylu życia,
ubytku słuchu i możliwości finansowych.

Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają
się na naszą wiedzę, pomysły i troskę. A dzięki
twórczemu pokonywaniu wyzwań technologii
wprowadzamy innowacje, pomagające ludziom
słyszeć, rozumieć oraz doświadczać bogactwa
pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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