Phonak Virto V
Stor i orden. Liten på jorden.

Höga förväntningar
Vi förstår att det är viktigt för dig att höra bra i en
rad olika lyssningsmiljöer utan att dra uppmärksamhet
till din hörapparat och att det är precis det som du
förväntar dig. Därför är i-örat apparater i serien
Phonak Virto V den perfekta lösningen för dig. Fastän
den knappt syns gör Virto V att du kan kommunicera
fritt, samtidigt som du kan njuta av alla ljud i din
omgivning.

En väl förborgad hemlighet
Vår strävan efter att ständigt utmana teknikens gränser
har gjort att vi har kunnat skapa en mer diskret och
innovativ i-örat apparat som uppfyller dina specifika
krav. Phonak Virto V kombinerar banbrytande teknik
med en helt ny design för att erbjuda dig fantastisk
prestanda och komfort. Du kommer inte ens att
märka att du bär hörapparat och det lär ingen annan
heller göra.

Utformad för dig

Din individuella lösning

Varje enskild Virto V är ett konststycke i sig och har
utformats med dig i åtanke. Den har skapats för att
passa perfekt i din hörselgång och banbrytande
3D-skrivarteknik används för att skapa varje skal på ett
exakt sätt, lager för lager. När detta är klart placeras
komponenterna noggrant inuti skalet och skapar en
hörapparat som är lika unik som du är.

Phonak erbjuder marknadens bredaste sortiment av
i-örat apparater av högsta kvalitet. Virto V finns i
flera olika färger och storlekar för att passa just dig.
Tillsammans med din audionom kan du välja den
lösning som bäst passar din livsstil och dina
hörselbehov.
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Individanpassad prestanda

Bekvämt ansluten

Virto V ger bästa möjliga hörselfunktion i alla
lyssningssituationer. Oavsett vad du gör kommer din
hörapparat automatiskt och omärkligt att anpassa
sig i realtid för att optimera dina inställningar, baserat
på din exakta lyssningsmiljö med AutoSense OS.
Binaural VoiceStream Technology™ är unikt för Phonak
och skickar talet från ett öra till det andra, så att du
hör bättre även i de allra tuffaste lyssningsmiljöerna.

Phonak erbjuder ett brett urval av trådlösa tillbehör
som gör att du får ut mer av dina hörapparater. Virto
V-familjen erbjuder ännu fler anslutningsmöjligheter
och gör att du enkelt kan integrera din hörapparat i
vardagslivets alla delar. Oavsett om du är på språng, på
jobbet eller hemma har det aldrig varit enklare att tala i
telefon, se på ditt favoritprogram på TV eller lyssna på
musik.
Återupplev de rika ljud som finns omkring dig i
vardagen med hjälp av Virto V.
Det finns ingen annan hörapparat som är så liten,
men ändå kapabel till så mycket.
Mer information om Phonak Virto V hittar du på
www.phonak.se/virtov

Life is on
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.
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