
Fuldt opladet efter 3 timer.

Vejer kun 57 gram har et moderne 
design og fylder mindre end de fleste 
mobiltelefoner.

Genopladeligt batteri med 20 timers 
driftstid.

Balancen imellem venstre/højre kan nemt 
justeres.

Stor og enkel volumenkontrol.

Tre forskellige lydindstillinger gør det 
nemt at finde den optimale lyd for dig.

Kan bruges til at lytte på Teleslynge.

Comfort Duett
Få hørelsen igen på en enkel måde
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Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har 
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere 
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen - både på det sociale 
og det følelsemæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 78 87



Hvis du har et høreapparat med telespole kan du bruge 
Comfort Duett med en halssynge (ekstra udstyr).  
Ellers bruges medfølgende hovedtelefoner eller øretelefoner.

Tryk på knappen og lyt til livet
Når hvert et ord er klart og tydeligt, kan du lytte til livet igen.

Comfort Duett er en let anvendelig samtaleforstærker, som kan hjælpe 
dig i mange situationer. Hvad enten du er til familiemiddag, taler i 
telefon eller ser TV.

Den avancerede teknologi i Comfort Duett opfanger tale fra andre 
personer og sender den forstærkede lyd via hovedtelefoner eller igen-
nem høreapparater til dig.   

Comfort Duettens kompakte og stilrene design giver dig lyst til at 
bruge den alle steder.

Samtale

Du kan anvende Comfort Duett alle de steder, du har 
problemer med at høre hvad folk siger. Det være sig lige 
fra en familiefrokost til lægebesøg og teater. Den skal blot 
placeres på bordet eller clipses på dit tøj, så er den klar.

Telefonen

Med telefon-tilkoblingen til ladestationen, er det nemt at få 
lyden fra din fastnettelefon forstærket til et niveau, der passer 
dig.

TV og andre lydkilder

TV-tilkoblingen til ladestationen, giver dig en effektiv forstærk-
ning til dit TV, som samtidig er let at betjene. Comfort Duett 
kan også tilsluttes andre lydkilder, som f.eks. radio, CD og 
computer.


