
Dyskretne i pewne odkrywanie
bogactwa pejzaży dźwiękowych



Współdziałaj • Wierzymy,   
że każdy głos ma znaczenie. 
Głosy są naszym łącznikiem   
ze światem i umożliwiają nam 
współdziałanie z tymi, których 
kochamy, z przyjaciółmi 
i otaczającymi nas ludźmi.   
Im wyraźniej słyszymy, tym 
więcej możemy usłyszeć.



Słuchaliśmy uważnie, aby jak najlepiej zrozumieć,
co jest dla Ciebie najważniejsze*. W każdej nowej
generacji produktów staramy się uwzględniać
kolejne spostrzeżenia.

Z dumą przedstawiamy serię nowych produktów
wewnątrzusznych: Phonak Virto Q.

Produkty te, w których się idealnie równoważą: 
wydajność, wielkość i kształt, są dostępne w całej 
gamie opcji - od niewielkich po całkiem niewidoczne, 
tak że na pewno znajdziesz wśród nich aparat 
odpowiadający Twojemu indywidualnemu stylowi   
życia i potrzebom słuchowym.

* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

Twój głos ma znaczenie





Wykonane na zamówienie 
i dostosowane do Twojego 
życia i Twojego pejzażu 
dźwiękowego

Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, oczekujesz
pewnego słyszenia i rozumienia.

Robimy wszystko, aby sprostać Twoim oczekiwaniom
- nie tylko lepiej słyszeć, ale także lepiej rozumieć
w każdej sytuacji.

Nasze indywidualne aparaty Phonak Virto Q są
dostosowywane do Twojego kanału słuchowego,
dlatego idealnie pasują i są wygodne.

Seria aparatów słuchowych Virto Q to obszerny
wybór funkcji, a zarazem dyskrecja użytkowania.



Aparat słuchowy Phonak Virto Q umożliwia
rozumienie nawet w najtrudniejszych warunkach
słuchowych.

Wychwytywanie głosu obojgiem uszu
Nasza wyjątkowa Obuuszna Technologia VoiceStream™ 
wykrywa sygnał mowy i zapewnia wyraźne słyszenie 
w obojgu uszach. To oznacza lepsze rozumienie mowy 
w większej liczbie sytuacji słyszenia.

Rozumienie      
w każdej sytuacji



Mowa i Wiatr – ciesz się rozmową nawet
w wietrzny dzień
Podczas używania aparatów słuchowych hałas
powodowany przez wiatr zakłóca rozumienie
mowy i komfort słuchania. Funkcja Mowa i Wiatr
zastosowana w aparatach słuchowych Virto Q
zwiększa zdolność dobrego rozumienia mowy
nawet wtedy, gdy wieje wiatr.1

auto StereoZoom – wychwytuje pojedynczy
głos, który chcesz usłyszeć w gwarze
Gdy hałas osiągnie taki poziom, że rozumienie
jednej osoby w tłumie staje się trudne,    
auto StereoZoom aktywuje się automatycznie
i umożliwia Ci skupienie się na głosie, który
chcesz usłyszeć.2

DuoPhone – sprawia, że rozumienie rozmowy
telefonicznej jest łatwe
Gdy tylko przyłożysz telefon do ucha, głos
rozmówcy zaczyna być automatycznie przekazywany
do drugiego ucha. Słyszenie rozmowy w obojgu  
uszach zapewnia znakomitą jakość dźwięku i lepsze 
rozumienie mowy.3

1  Hearing Center Oldenburg (September 2013), Speech in Wind – the speech 
intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm  
“Speech in Wind”.

2  Phonak Field Study News (April 2011), StereoZoom: Improved speech 
understanding even with open fittings.

3  Phonak Field Study News (February 2010), DuoPhone: Easier telephone 
conversations with both ears.



Rozumienie    
wszystkiego



Pełen radości śmiech, głos dziecka czy delikatny
szelest liści pod stopami wzbogaca nasz
świat dźwięków. Słyszenie niuansów pejzaży
dźwiękowch jest częścią radości z ponownego
odkrywania przyjemności dobrego słyszenia.

Aparaty słuchowe Phonak Virto Q wyposażono
w unikatowe i sprawdzone technologie, które
przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania.

SoundRecover – każdego dnia umożliwi Ci
słyszenie i rozumienie nowych rzeczy
Umożliwia ponowne usłyszenie wysokich
dźwięków, takich jak śpiew ptaków, cykanie
świerszczy i dźwięk dzwonka do drzwi.

UltraZoom – pozwala cieszyć się każdą chwilą
rozmowy
Ciesz się ożywioną rozmową, gdy hałas z boku
i z tyłu staje się tłem.



Wiemy, że uczestniczenie w rozmowach zawsze ma
najwyższy priorytet, jednak komfort słuchania jest
równie ważny.

Aparaty słuchowe Phonak Virto Q mają wiele funkcji
zwiększających komfort ich używania, które można
dopasować do indywidualnych potrzeb. Skutecznie
eliminują one niekomfortowe, niepożądane dźwięki.

Komfort     
rozumienia



NoiseBlock – więcej komfortu w hałasie
Redukuje nieprzyjemne dźwięki tła, takie jak ruch
uliczny lub monotonne buczenie wentylatora, bez
wpływu na zdolność rozumienia.

SoundRelax – bardziej relaksujące słuchanie
Wycisza nagłe głośne dźwięki, takie jak trzaśnięcie
drzwi lub brzęk naczyń.

WhistleBlock – aby zapewnić przyjemne
ogólne wrażenia słuchowe
Eliminuje piszczenie, dzięki czemu możesz się
zrelaksować i cieszyć lepszym słyszeniem.



Od 60 lat stoimy na czele w branży i staramy się
zapewniać idealną równowagę między wyjątkowo
wydajną technologią a najbardziej dyskretnymi
rozmiarami aparatów. Precyzja i miniaturyzacja
umożliwiły tworzenie produktów, które nie tylko
umożliwiają lepsze rozumienie mowy, ale również
pozwalają użytkownikom nabrać pewności siebie.

Zaprojektowane z myślą 
o Twoich potrzebach –   
aparaty od niewielkich po 
całkiem niewidoczne

niewidoczny



Phonak Virto Q-nano to najmniejsze aparaty słuchowe, 
jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Dają one dużą 
pewność siebie, ponieważ są naprawdę niewidoczne.  
Te aparaty słuchowe zapewniają znakomity komfort 
i dyskrecję, a dzięki całej gamie unikalnych funkcji dają 
niezwykłe wrażenia słuchowe. Stworzony do nich pilot 
MiniControl umożliwia łatwy wybór głośności lub 
programu.

Phonak Virto Q-nano –  
naprawdę niewidoczny

niewielkich rozmiarów



Nowoczesne technologie stosowane w aparatach
słuchowych sprawiają, że słyszenie i rozumienie
staje się przyjemnością. Jednak, zdarzają się sytuacje, 
w których mogą przydać się dodatkowe możliwości.  

Właśnie wtedy akcesoria bezprzewodowe firmy Phonak 
stają się pomocnym dodatkiem do aparatów słuchowych.

Roger Pen i Roger Clip-On Mic – te bezprzewodowe 
mikrofony tłumią hałas otoczenia i przesyłają dźwięki 
mowy, które chcesz usłyszeć, bezpośrednio do Twoich 
aparatów słuchowych.

Bezprzewodowy telefon Phonak DECT CP1 – chociaż 
wygląda jak zwykły telefon, ma jednak więcej możliwości 
- przesyła w tym samym czasie dźwięk do obojga uszu, 
poprawiając zrozumiałość mowy i redukując przy tym 
hałas otoczenia.

Phonak ComPilot i RemoteMic – pozwalają czerpać 
radość z rozmów telefonicznych i innych multimediów.
Phonak RemoteMic poprawia rozmowy w cztery oczy 
i na odległość.

Phonak TVLink S – zamienia aparaty słuchowe firmy 
Phonak w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do 
telewizora, przesyłający dźwięk w jakości stereo. 

Będziesz zachwycony jak wiele można usłyszeć w tych 
wymagających sytuacjach słyszenia.

Zwiększ możliwości   
aparatów słuchowych



Aparaty słuchowe Phonak Virto Q są dostępne 
w różnych poziomach możliwości i w wielu 
kolorach — na pewno każdy znajdzie model, który 
będzie mu odpowiadał. Razem z protetykiem
słuchu możesz wybrać najlepsze rozwiązanie
odpowiadające Twojemu stylowi życia, stopniowi
ubytku słuchu i możliwościom finansowym.

Żądaj najlepszego



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 całego 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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