
To nie Twoja pierwsza randka, ale pierwszy 
aparat słuchowy

Czuj się pewnie z superdyskretnym aparatem 
słuchowym Phonak VirtoTM B-Titanium





Gdy superdyskretny aparat słuchowy ma 
wytrzymałość tytanu, żyjesz bez ograniczeń. 
Life is on.



Phonak VirtoTM B-Titanium 
– wewnątrzuszny aparat 
słuchowy wykonany 
z tytanu

Superdyskretny
Virto B-Titanium to najmniejszy wewnątrzuszny aparat słuchowy marki Phonak, jaki 
kiedykolwiek powstał! Jest tak dyskretny, że nikt nie zauważy, jak dobrze słyszysz. 

Wewnątrzuszny aparat wykonany z tytanu
Virto B-Titanium to aparat indywidualnie zaprojektowany tak, by idealnie pasował do 
Twojego przewodu słuchowego. Został wykonany z tytanu klasy medycznej, co sprawia 
że jest niewiarygodnie wytrzymały, lekki i trwały. 

W pełni automatyczny
Aparat słuchowy Virto B-Titanium wykorzystuje system operacyjny AutoSense OS™. 
Automatycznie dostosowuje się do otoczenia, tak by w każdej sytuacji zapewnić 
najlepsze możliwości słuchowe. Nie ma konieczności ręcznego regulowania ustawień.



Rozmiar rzeczywisty



Tytan znany jest ze swojej twardości i wytrzymałości. Wykorzystywany jest 
w różnych produktach klasy premium, zaawansowanym technologicznie 
ekwipunku sportowym, pojazdach o największych możliwościach, a także do 
produkcji sprzętu medycznego. Dzięki zastosowaniu obudowy cienkiej jak 
kartka papieru oraz użyciu mniejszych komponentów elektronicznych 
możemy zmniejszyć rozmiar aparatów Virto B-Titanium nawet o 26% 
w porównaniu do ich poprzedników.

Tytan – najtwardszy 
i najlżejszy materiał   
do produkcji 
superdyskretnych 
aparatów słuchowych





Poczuj się wolny dzięki 
superdyskretnemu aparatowi 
słuchowemu Phonak VirtoTM 
B-Titanium

To nie Twoja pierwsza zabawka, ale 
pierwszy aparat słuchowy
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pierwszy aparat słuchowy



Zaprojektowany tylko 
dla Twoich uszu

Każdy aparat słuchowy Virto B-Titanium jest indywidualnie projektowany tak, 
by idealnie pasował do Twoich uszu i zaspokajał Twoje potrzeby słuchowe. 
Protetyk słuchu sprawdzi Twoje możliwości słuchowe i pobierze dokładny 
wycisk Twoich uszu. Następnym krokiem jest wykonanie aparatu słuchowego 
marki Phonak tak, by był dyskretny, idealnie pasował do przewodu 
słuchowego oraz zapewniał niezrównane możliwości słyszenia.  
Aparaty Virto B-Titanium są także odporne na wodę i pył.





Pełna automatyka 
zapewnia słyszenie 
niewymagające wysiłku

Aparaty słuchowe Virto B-Titanium z nowym systemem 
operacyjnym AutoSense OS zostały zaprojektowane tak,   
by sprawdzać się w codziennych sytuacjach słuchowych 
i nieprzerwanie dostosowywać się do otaczających   
Cię dźwięków. 

AutoSense OS analizuje dźwięki co 0,4 sekundy, rozpoznając,  
czy znajdujesz się w gwarnej restauracji, w samochodzie, na 
koncercie czy w domu. Wykorzystując wiele funkcji, miksuje je 
tak, by dokładnie dostosować działanie aparatów do istniejących 
warunków słuchowych.

Nie musisz już ręcznie dostrajać aparatów słuchowych,  
możesz cieszyć się doskonałymi możliwościami słuchowymi  
i wyśmienitą jakością dźwięku... gdziekolwiek jesteś.1, 2





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.

Więcej informacji na stronie www.phonak.pl



Gdy superdyskretny aparat słuchowy ma 
wytrzymałość tytanu, żyjesz bez ograniczeń.
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Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne,
aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni  
naszej misji i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające
słyszenie, które pozwalając osobom niedosłyszącym realizować
się towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl


