
Inte din första dejt, utan din första hörapparat.

Ökat självförtroende med superdiskreta 
Phonak VirtoTM B-Titanium.



Livskvalitet är en superdiskret  
hörapparat av titan.



Nu lanserar vi Phonak 
VirtoTM B-Titanium – en 
i-örat apparat av titan.

Superdiskret
Virto B-Titanium är den minsta i-örat apparaten från Phonak någonsin. Den är så 
diskret att ingen kan se hur bra du hör. 

Skräddarsydd av titan
Virto B-Titanium är anpassad för att passa perfekt i örat. Den är gjord av medicinskt 
titan som är oslagbart starkt, lätt och hållbart.

Helt automatisk
Virto B-Titanium med AutoSense OS™. Den anpassar sig till varje ljudmiljö  
automatiskt för utmärkt hörselprestanda överallt. Det finns ingen anledning att  
justera hörapparaten manuellt.

Verklig storlek



Titan är känt för styrka och hållfasthet. Det används för medicinska produkter, 
kraftfulla fordon och högtekniska sportartiklar. Med papperstunt hölje och små 
elektriska delar är detta den minsta i-örat apparaten någonsin från Phonak. 
Virto B-Titanium är superdiskret och upp till 26 % mindre än dess föregångare.

Titan – det starkaste 
och lättaste materialet 
för en superdiskret 
hörapparat 



Frihet med superdiskreta  
Phonak VirtoTM B-Titanium.

Inte din första leksak, utan din  
första hörapparat.



Specialanpassad för just 
dina öron

Varje Virto B-Titanium-apparat har utformats specifikt för dina individuella 
öron och hörselbehov. Din audionom kan mäta din hörsel och göra en exakt 
avbildning av dina öron. Sedan kan Phonak bygga dina individuella 
hörapparater med perfekt och diskret passform samt utmärkt hörselfunktion. 
Virto B-Titanium är vatten- och dammtålig.



Lyssna överallt utan 
ansträngning

Hörapparaterna Virto B-Titanium med nya AutoSense OS har 
utformats med lyssningssituationerna i din vardag i åtanke.  
De anpassar sig sömlöst till ljud, var du än är. 

AutoSense OS analyserar ljuden i din omgivning var 0,4 sekund 
och kan identifiera om du är i en bullrig restaurang, i bilen eller 
hemma. Den blandar flera olika funktioner så att de matchar din 
ljudmiljö med precision. 

Du kan njuta av oslagbar hörselfunktion och ljudkvalitet utan  
att behöva justera hörapparaterna manuellt… vart livet än  
leder dig.1, 2



Livskvalitet är en superdiskret  
hörapparat av titan.

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.

Besök www.phonakpro.com/audeob för mer information.
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Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att  
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse  
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra 
användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se


