
Milo en Milo Plus hebben een aantrekkelijk en modern 
design, dat robuust is en comfortabel om te dragen.  
Ze zetten de traditie van bewezen Phonak-technologie 
en Zwitserse kwaliteit voort.  

Ongeëvenaarde technologie

Phonak ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar 
high-tech hoorsystemen, en verspreidt ze wereldwijd. 
Dankzij onze uitmuntende kennis van akoestiek en 
hoortechnologie, kunnen we de communicatie en 
levenskwaliteit van mensen aanmerkelijk verbeteren.

Zwitserse techniek

Milo Plus en Milo zijn ontwikkeld in het technologie-
centrum van Phonak in hartje Zwitserland. 
Beide hoortoestellen profiteren dan ook van het 
wereldberoemde Zwitserse vakmanschap.

Kwaliteit van Phonak

Essentieel. Betaalbaar. Phonak. 

 Life is on

We laten ons inspireren door de wensen van 
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën 
en zorg.  Door op een creatieve manier de 
grenzen van de technologie op te zoeken, 
ontwikkelen we innovaties waarmee mensen 
kunnen horen, verstaan en meer van het 
leven en de geluiden kunnen genieten.

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.  
Leef zonder beperking. Life is on.  

Vraag uw audicien wat Milo u kan bieden, 
uw gehoor is bepalend voor het te behalen 
resultaat. 

Uw audicien:

www.phonak.com 
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Verbeter communicatie

De meest voorkomende problemen waar 
hoortoesteldragers mee te maken hebben, zijn 
het verstaan bij achtergrondlawaai en hinderlijke 
fluittonen oftewel feedback.  De bewezen 
technologie van Phonak verwijdert feedback op 
effectieve wijze en verbetert de communicatie, 
zelfs in moeilijke luistersituaties.

      Duidelijke gesprekken
      Comfortabel luisteren
      Geen feedback

Geen feedback meer

Hinderlijk fluiten is geen probleem met Milo 
en Milo Plus. Draag dus uw favoriete hoed of 
omhels een dierbare. De technologie van Phonak 
zorgt ervoor dat u beter hoort zonder storende 
feedback, ongeacht de activiteit.  

Beter spraakverstaan in rumoer

Vaak is het moeilijk spraak te verstaan in  
luidruchtige restaurants of tijdens familie-
bijeenkomsten. Nu kunt u beter verstaan in 
luidruchtige situaties, omdat uw hoortoestellen 
zich automatisch richten op spraak en het 
achtergrondlawaai verminderen.  

Met de komst van Milo zijn kwaliteit en 
betrouwbaarheid betaalbaar geworden. Milo en 
Milo Plus zullen u verassen, zonder uw budget te 
overschrijden. En niet alleen dat, er zijn ook nog 
vele modellen beschikbaar voor nagenoeg iedere 
hoorbehoefte en levensstijl.

Aantrekkelijke modellen

Milo is verkrijgbaar in drie achter-het-oor modellen 
inclusief een micro met aantrekkelijke en duurzame 
behuizingen. U kunt kiezen uit verschillende subtiele 
huids- en haarkleuren. Milo Plus biedt ook nog op  
maat gemaakte modellen. Vraag uw audicien welke  
Milo of Milo Plus voor u geschikt is.

“Met Milo heb ik de bekende technologie van 
Phonak voor een betaalbare prijs. Ik vind het 
geweldig dat ik met mijn beperkte budget zo’n 
goed hoortoestel kan betalen. Het geluid is 
fantastisch en de prijs is prima.” 

Francis Gardner, Georgia, VS

Milo en Milo Plus zijn uitstekend zonder 
ingewikkeld te zijn, en richten zich op het 
belangrijkste:  kwaliteit en betrouwbaarheid 
voor een gunstige prijs.  De hoortoestellen zijn 
geschikt voor gehoorverlies in allerlei gradaties 
en verbeteren communicatie door de spraak 
helderder te maken en comfortabel luisteren te 
garanderen. 
 
Milo en Milo Plus bieden alles wat u van een 
Phonak verwacht: goede prestaties, topkwaliteit 
en betrouwbaarheid.

Wilt u meer weten over Milo en Milo Plus? Vraag 
het uw audicien.  Op de volgende pagina’s vindt 
u een kort overzicht van de voordelen van deze 
hoortoestellen.
 

Essentieel horen Betaalbare prijs


