
Phonak Virto V
Duża słyszalność. Mała widoczność.



Wielkie oczekiwania

Zdajemy sobie sprawę, że ważne jest i to, by dobrze 
słyszeć w różnych warunkach akustycznych, i to, by 
aparaty słuchowe nie przykuwały uwagi - i że 
tego właśnie oczekujesz. Z tego powodu aparaty 
wewnątrzuszne Phonak Virto V są dla Ciebie 
optymalnym rozwiązaniem. Pozostające poza zasięgiem 
wzroku, aparaty Virto V pozwalają swobodnie 
komunikować się i czerpać przyjemność ze słuchania 
dźwięków świata wokół Ciebie. 



Najbardziej ukrywany sekret

Nasze ciągłe dążenie do pokonywania granic 
technologii pozwoliło nam stworzyć jeszcze bardziej 
dyskretny i innowacyjny aparat wewnątrzuszny 
spełniający Twoje indywidualne potrzeby. Aparat 
Phonak Virto V to połączenie najnowocześniejszej 
technologii z nowoczesnym projektem zapewniający 
wyjątkowe możliwości i komfort. Nawet nie zauważysz 
że nosisz aparat słuchowy, ani nikt inny tym bardziej. 



Zaprojektowany dla Ciebie

Zaprojektowany z myślą o Tobie, każdy aparat Virto V  
to indywidualne dzieło sztuki. Zbudowany tak, by 
idealnie pasował do Twojego kanału słuchowego,  
dzięki wykorzystanie nowoczesnej technologii 3D do 
dokładnego stworzenia każdej obudowy, warstwa po 
warstwie. Kiedy obudowa zostanie przygotowana, 
wszystkie komponenty są precyzyjnie, ręcznie 
umieszczanie wewnątrz tworząc aparat słuchowy   
  tak unikalny jak Ty.



Twoje indywidualne rozwiązanie

Oferta firmy Phonak to najbardziej rozbudowana  
oferta wewnątrzusznych aparatów słuchowych   
o tak zaawansowanych możliwościach na rynku. 
Aparaty Virto V to różne modele w różnych kolorach, 
spełniające Twoje oczekiwania. Razem ze swoim 
protetykiem słuchu możecie wybrać najlepsze 
rozwiązanie do Twoich wymagań, stylu życia  
i potrzeb słuchowych.

Jasnobrązowy Kakaowy Różowy Brązowy Czarny 
(tylko nano)

Przezroczysty Czerwony  
przezroczysty

Niebieski 
przezroczysty

Jasnobrązowy Kakaowy Różowy Brązowy Biały

Opcje kolorystyczne



Osobiste możliwości

Aparaty słuchowe Virto V zapewniają najlepsze 
możliwości słyszenia w każdych warunkach akustycznych.  
Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, Twoje 
aparaty słuchowe dzięki AutoSense OS automatycznie 
i nieprzerwanie adaptują się w czasie rzeczywistym, 
optymalizując ustawienia do istniejącej sytuacji 
słyszenia. Unikalna dla firmy Phonak, Obuuszna 
Technologia VoiceStream™ przesyła mowę z jednego 
ucha do drugiego, pozwalając słyszeć i rozumieć lepiej 
w jeszcze większej liczbie najbardziej wymagających 
sytuacji słuchowych.



Komfortowa łączność 

Firma Phonak oferuje szeroki wybór bezprzewodowych 
akcesoriów wspomagających możliwości aparatów 
słuchowych. Zapewniając lepszą łączność, rodzina 
aparatów słuchowych Virto V pozwala z łatwością 
zintegrować aparaty słuchowe z każdym aspektem 
Twojego życia. Niezależnie czy jesteś w podróży, 
w pracy, czy w domu, nigdy wcześnie odebranie 
telefonu, oglądanie ulubionego programu czy  
słuchanie muzyki nie było tak proste. 

Odzyskaj łączność z bogactwem pejzaży dźwiękowych 
codziennego życia dzięki aparatom słuchowym Virto V. 

Nie ma innego tak małego aparatu słuchowego 
o tak dużych możliwościach.

Więcej informacji o aparatach Phonak Virto V, na 
stronie www.phonak.pl/virtov
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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, które 
pomagają 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


