
Podstawy: wspaniały dźwięk, niska cena



Dzisiejsze aparaty słuchowe mogą być dla Ciebie 
zaskoczeniem. W niepamięć odeszły już te duże, 
piszczące produkty z dawnych lat. Nasza nowa 
generacja aparatów słuchowych składa się 
z najnowocześniejszych technologicznie cyfrowych 
urządzeń zapewniających niewiarygodną jakość 
dźwięku! 

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nawet aparaty 
klasy podstawowej: Phonak Baseo Q15 i Phonak Tao 
Q15 zapewnią wymierne korzyści za przystępną cenę.

Ciesz się lepszym słyszeniem.
Ciesz się rozmową. 





Beżowy Czarny

Szary Szarobrązowy

Phonak Baseo Q15 dostępny jest 
jako jeden z trzech modeli aparatów 
zausznych w wytrzymałej, atrakcyjnej 
obudowie występującej w czterech 
kolorach - w odcieniach włosów 
i skóry. Baseo Q15 zaspokaja wiele 
potrzeb słuchowych. 

Dostępne są dwa modele aparatów słuchowych: 
Phonak Baseo Q - aparaty zauszne i Tao Q - aparaty 
wewnątrzuszne. Od Twojego ubytku słuchu zależeć 
będzie, który z nich lepiej zaspokoi Twoje potrzeby 
słuchowe.

Dwa modele, jedna technologia

Phonak Baseo Q15 (zauszny)



Różowy Kakaowy

JasnobrązowyBrązowy

Phonak Tao Q15 dostępny jest jako 
jeden z trzech modeli aparatów 
wewnątrzusznych, dyskretnie 
noszonych w uchu. Każdy aparat  
Tao Q15 jest zaprojektowany 
indywidualnie do Twojego ucha,   
co zapewnia najlepszy możliwy 
komfort noszenia i dopasowanie. 

Phonak Tao Q15 (wewnątrzuszny)



Wspaniała jakość dźwięku
Phonak Baseo Q i Tao Q oparte są na najnowocześniejszej 
technologii Phonak Quest*, która zastosowana jest także 
w najbardziej zaawansowanych produktach firmy 
Phonak. Aparaty te zostały zaprojektowane tak, aby  
od samego początku, zapewnić równowagę pomiędzy 
komfortem a rozumieniem mowy.

Słyszenie bez piskliwych dźwięków
Funkcja WhistleBlock eliminuje nieprzyjemne piszczenie 
zanim stanie się słyszalne dla Ciebie i osób w pobliżu. 

Wyraźniejsza mowa w hałasie
Phonak Baseo Q i Tao Q wyposażone są w jeden 
z najbardziej efektywnych układów w aparatach 
słuchowych: kierunkowe mikrofony. Redukują one  
hałas otoczenia, np. w restauracji, znacząco poprawiając 
rozumienie osoby mówiącej znajdującej się z przodu.

*  Według międzynarodowej ankiety przeprowadzonej przez dział Phonak 
Research Center, dziewięciu na dziesięciu protetyków słuchu poleciłoby 
aparat słuchowy w technologii Phonak Quest.

Korzyści płynące z techonologii Quest 
firmy Phonak



Od ponad sześciu dekad, firma Phonak jest światowym 
liderem w technologiach wspomagających słyszenie, 
szanowanym za innowacyjność, rzetelność oraz 
wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań. Dzięki 
naszej obecności i sieci partnerskich w ponad 100 
krajach możemy poprawiać jakość życia niedosłyszącym 
na całym świecie. Używając aparatów firmy Phonak oraz 
współpracując ze swoim protetykiem słuchu jesteś na 
najlepszej drodze do lepszego słyszenia.

Wspaniałe podstawy



Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych,  
którzy zaufali naszej wiedzy, pomysłowości i trosce.  
W kreatywny sposób stawiamy czoła ograniczeniom 
technologicznym, promując innowacyjne rozwiązania,
które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz 
doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które 
obfituje życie. 

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl
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Life is on


