
Phonak VirtoTM B





Et biometrisk høreapparat der 
giver dig adgang til bedre 
hørepræstation 



Vi introducerer verdens første 
høreapparat med biometrisk 
kalibrering: Phonak Virto B

Hos Phonak stræber vi efter at skabe innovativ høreteknologi, 
der virkelig er livsforandrende. Phonak Virto B er verdens 
første høreapparat med biometrisk kalibreringsteknologi, 
udviklet til at give dig adgang til bedre hørepræstation, 
tilpasset specielt til dig.



Faktisk størrelse

Næste niveau af brugertilpasning 
• Præcist kalibreret til din individuelle øreanatomi for at opnå  

bedre hørepræstation 
• Specialdesignet, så de passer til dine ører

Nyt AutoSense OS™
• Hørepræstation i særklasse i alle hverdagens lyttesituationer 2
• Tilpasser sig automatisk ethvert lyttemiljø uden behov for manuel justering af 

høreapparaterne, 





Hvert øre er unikt,  
hvert øre hører forskelligt

Alle personer er noget særligt. Ligesom et 
fingeraftryk er hvert øre unikt. Selv vores 
venstre øre er forskelligt fra vores højre.  
De karakteristiske træk ved vores øreanatomi 
har en indflydelse på, hvordan lyden bliver 
opfanget, rettet mod trommehinden og 
omdannet til information, som hjernen  
kan forstå.



Velkommen til det næste niveau 
af brugertilpasning

Phonak Virto B er specialfremstillet til perfekt pasform  
i dit øre og er verdens første høreapparat med biometrisk 
kalibrering, der tager højde for din individuelle øreanatomi 
og dit hørebehov.

Phonaks patenterede software til høreapparatmodeller måler og analyserer  
de unikke kendetegn ved din individuelle øreanatomi.  
Softwaren identificerer over 1600 biometriske datapunkter og beregner derefter  
de unikke kalibreringsindstillinger for hvert enkelt Virto B-høreapparat.  
 
Når de er gemt i høreapparatets hukommelse, sikrer disse kalibreringsindstillinger 
øget nøjagtighed og præcision. På denne måde kan Virto B mere pålideligt 
registrere, hvor lyden kommer fra, og derved give dig adgang til bedre 
hørepræstation. ¹

Du kan nu nyde en enestående lytteoplevelse, der er unik for netop dit øre, med et 
høreapparat, der virkelig er tilpasset både på indersiden og ydersiden. 
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Fuldt automatisk ydelse og 
problemfri hørelse uanset  
sted og situation

Virto B-høreapparaterne har et unikt operativsystem 
kaldet AutoSense OS, der løbende automatisk måler  
dine omgivelser og justerer høreapparaterne derefter.

AutoSense OS analyserer omgivelsernes lyde i 0,4-sekunders intervaller og kan 
vurdere, om du befinder dig i en støjende restaurant, i en bil, i en koncertsal 
eller derhjemme. Derefter kombinerer systemet en masse funktioner og genererer 
over 200 unikke indstillinger for at matche dit aktuelle lydmiljø nøjagtigt.

Resultatet - uovertruffen hørepræstation og lydkvalitet…  
uanset hvor livet fører dig hen. 3, 4
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Passer til dine behov

Virto B fås med fire ydelsesniveauer og i en lang række 
modeller og farver, der passer til dine behov.

Modeller



Skal

Faceplate

Farvekombinationer

Black (kun til IIC)

WhiteBrown

Brown

Cocoa

Cocoa

Pink

Pink

Transparent Blue
Transp.

Red
Transp.



Vores trådløse løsninger sikrer, at du får det hele med, hvad enten du ser 
TV, taler i telefon eller lytter til musik. De giver dig også mulighed for at 
deltage fuldt ud i samtaler i støjende omgivelser, når der er stor afstand  
til den, der taler, og når flere personer deltager i en samtale.

Trådløst Phonak-tilbehør, som øger 
udbyttet af dine høreapparater

Med Phonaks sortiment af trådløst tilbehør får du endnu 
større udbytte af dine høreapparater.





1 Nyheder om feltstudier under udarbejdelse. Forventet klar i august 2017 på https://www.phonakpro.
com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Skriv til os på adressen claims@phonak.com, 
hvis du vil have flere oplysninger.

2 Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of Automatic Classification 
Systems Across Manufacturers. Phonak Field Study News, hentet fra https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html, åbnet 11. juni, 2017.

3  Rakita, L. & Jones, C. (2015). Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in 
Real-World Listening Environments. Hearing Review,22(12):28.

4  Übelacker, E., Tchorz, J., Latzel, M., & Appleton, J., (2015). AutoSense OS: Benefits of the next generation 
of technology automation. Phonak Field Study News, hentet fra https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html, åbnet 11. juni, 2017. 

Du kan få nærmere oplysninger på adressen www.phonak.dk/virtob





Life is on
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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 følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk


