
Osynlighet som ger dig  
tryggheten att utforska fler  
av livets rika ljudlandskap 
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Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är 
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. 
Genom att utmana teknologins gränser på ett 
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper 
människor att höra, förstå och uppleva mer av 
livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med  
självförtroende. Lev ett liv utan gränser.  
Livet är nu.

Life is on

www.phonak.se



Din röst är viktig

Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att  
vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. 
Varje ny generation hörapparater bygger på dessa 
insikter. 

Vi är stolta att presentera vårt sortiment av i-örat 
apparater, Phonak Virto Q

Med perfekt balans mellan prestanda och utseen-
de sträcker sig dessa produkter från små till osyn-
liga för att passa din individuella livsstil och dina 
lyssningsbehov.

Interagera • Vi är övertygade om 
att varje röst är viktig. Det är 
röster som är vår länk till världen 
och låter oss interagera med våra 
nära, våra vänner och vår omgiv
ning. Ju tydligare vi hör desto mer 
kan vi göra oss hörda.



Anpassade för ditt liv och ditt 
ljudlandskap

Var du än är och vad du än gör förväntar du dig 
att tryggt kunna höra och uppfatta.

Vi gör allt för att uppfylla dina förväntningar på att 
du inte bara ska kunna höra, utan  också uppfatta 
bättre i alla situationer, oavsett hur utmanande de 
är.

Våra Virto Q i-örat apparater är individuellt utfor- 
made efter din unika hörselgång för att passa 
perfekt och bekvämt i dina öron. 

Med Virto Q kan du utnyttja det bredaste urvalet 
av unika funktioner på insidan, tillsammans med 
den högsta graden av diskretion på utsidan.

Konversationer med dina nära | 
Familjeträffar | Höra telefonsamtal 
| Middag på din favoritrestaurang 
| Köra bil | Njuta av naturen | 
Lyssna på musik | Affärsmöten | 
Folksamlingar | Kyrkor | Se på TV



Speech in Wind – full behållning av samtal 
även vid blåsiga dagar 
När du använder hörapparaten stör vindbruset 
både talförståelsen och lyssningskomforten. Med 
Speech in Wind förbättrar Virto Q din förmåga att 
höra tal även när det blåser.* 
 
auto StereoZoom – lyfter fram rösten du vill 
höra ur folksamlingar
När bullret når en nivå som gör det svårt att höra  
en viss person i en folkmassa aktiveras auto 
StereoZoom automatiskt och låter dig fokusera  
på rösten som du vill höra.*

DuoPhone – hör bra i telefonen
Rösten hos personen som ringer dig överförs 
automatiskt till det andra örat så snart du håller 
telefonen mot örat. Ljudkvaliteten blir överlägsen 
och taluppfattningen förbättrad när du hör samta-
let i båda öronen.*     

Hör överallt

Phonak Virto Q hjälper dig att bemästra även de 
svåraste lyssningsmiljöerna. 
 
Fångar röster i båda öronen
Vår unika Binaural VoiceStream Technology® 
uppfattar talsignalen och ser till att du kan höra 
den tydligt i båda öronen. Därmed hör du mer i  
fler lyssningssituationer. 

* Forskning vid Phonak Hearing Center har visat en ökning av taluppfattningen  
med 40% i vind (Speech in Wind) och 45 % i buller (auto StereoZoom). 
DuoPhone har visat en genomsnittlig förbättring med 10 % jämfört med ett 
monauralt telefonprogram.



Bekväm taluppfattning

Vi vet att det är av högsta vikt att kunna delta i 
samtal var som helst. Vi vet också att komfort är 
minst lika viktigt. 

Phonak Virto Q kommer med en mängd komfort-
funktioner som kan anpassas till dina individuella 
behov. De utplånar effektivt störande och oönskat 
buller så fort det uppstår.
 
NoiseBlock – ökad komfort i buller
Minskar störande bakgrundsbuller, t ex trafik eller 
en fläkt, utan att påverka din förmåga att upp-
fatta.

SoundRelax – en mer avslappnad  
lyssningsupplevelse
Gör plötsliga starka ljud, t ex dörrar som smäller 
eller slamrande tallrikar, mjukare.

WhistleBlock – återkopplingsfritt lyssnande
Eliminerar återkoppling så att du kan slappna av 
och njuta av bättre hörsel.



Hör allt

Din lyssningsvärld blir rikare när du kan njuta av 
skratt, barnröster eller det stilla prasslandet av 
löv under dina fötter. En del av glädjen med att 
återupptäcka hur skönt det är höra bra ligger i att 
kunna höra nyanserna i ditt ljudlandskap.

Phonak Virto Q har unika och bevisade 
teknologier som kommer att överträffa dina 
förväntningar.
 
SoundRecover – hör och uppfatta nya  
saker varje dag 
Gör diskantrika ljud som fågelkvitter, gräshoppor 
eller dörrklockor hörbara igen.

UltraZoom – njut av varje del av samtalet
Njut av ett livligt samtal medan buller bakifrån 
och från sidan hamnar i bakgrunden.



osynlig liten

Designad för att passa dig  från 
liten till osynlig

I 60 år har vi legat i framkanten  när det handlar 
om att utveckla den perfekta balansen mellan 
högpresterande teknologi och den mest diskreta 
designen. Med precision och miniatyrisering har 
vi tagit fram produkter som inte bara låter dig 
höra bättre utan också tryggt.

Phonak Virto Q – verkligt osynlig

Phonak Nano Q är branschens minsta i-örat apparat 
någonsin . Dessa hörapparater erbjuder överlägsen 
komfort och diskretion trots att de innehåller kraft-
fulla funktioner  för en god lyssningserfarenhet. 
MiniControl gör det enkelt att ändra program eller 
volym.



Kräv det bästa

Phonak Virto Q finns i flera funktionsnivåer för att 
passa dina individuella behov. Tillsammans med 
din audionom kan du välja den lösningen som bäst 
passar din livsstil, din hörselnedsättningsgrad och 
din budget.

Anslut och kommunicera

Dagens interaktiva värld med mobiltelefoner, 
datorer, Tv-apparater, spelkonsoler och MP3-
spelare kan vara utmanande om du använder 
hörapparat.

Phonak Virto Q kan enkelt anslutas till alla dessa  
kommunikations- och mediealternativ. Vi er-
bjuder en mängd patenterade digitala trådlösa 
tillbehör som låter dig ansluta, kommunicera  
och lyssna när du än behöver det.

Phonak ComPilot - ansluter trådlöst din hör-
apparater till en mängd olika kommunikations- 
och mediaenheter.

Phonak RemoteMic – tillsammans med ComPilot 
blir dina samtal mindre ansträngande, särskilt när 
personen du lyssnar till är långt borta.

Phonak TVLink S – ger dig trådlöst stereoljud 
med strålande ljudkvalitet från din TV direkt till  
din hörapparat.


