
Stelt u zich eens voor dat u het ene moment rustig
zit te praten in de auto en het andere moment
geconfronteerd wordt met het lawaai van de stad en
vervolgens naar een restaurant gaat voor een gezellig
etentje met uw dierbaren. Met de veelzijdige en
automatische Versáta is dit geen probleem. Het systeem
biedt immers de optimale combinatie van comfort
en helderheid, ongeacht waar uw dynamische leven
u brengt.

Versáta is een uitgebreide productfamilie
met modellen, stijlen en kleuren voor vrijwel
iedere wens en persoonlijke smaak.

Veelzijdig horen

Uw leven in beweging
Geniet van de veelzijdigheid van geluid

Life is on

We laten ons inspireren door de wensen van
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën
en zorg. Onze baanbrekende technologische
creativiteit leidt tot innovaties die mensen
helpen beter te horen en te verstaan, zodat ze
optimaal van het leven en geluiden kunnen
genieten.

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

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

Uw audicien:

www.phonak.com | www.hear-the-world.com
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Uw leven in beweging

Automatisch voorop

Versáta beschikt over de exclusieve Phonak
SoundFlow technologie, die automatisch een uniek
luisterprogramma voor iedere omgeving maakt.

Versáta integreert een groot aantal geavanceerde
functies zodat u kunt genieten van een helder,
comfortabel en natuurlijk geluid, in welke
luistersituatie dan ook:
� WhistleBlock Technology voor de meest
efficiënte eliminering van feedback. Fluiten
behoort tot het verleden

� Ruisonderdrukking en directionele technologie
voor beter spraakverstaan en het onderdrukken
van achtergrondgeluiden

� Windruisonderdrukking voor comfort
buitenshuis

“Ik zat altijd te prutsen met mijn oude
hoortoestellen om de juiste instelling te
vinden. Maar mijn Versáta’s zijn grandioos,
ze doen al het werk voor me en ik merk niet
eens wanneer er een aanpassing plaatsvindt.”

Rieke Kostler, Nederland

Ga heerlijk uit eten, zelfs in een druk restaurant.
Geniet van een rustig gesprek met een dierbare.
Ervaar de kakofonie van de moderne wereld zonder
ongemak. Met Versáta kunt u genieten van ieder
uniek moment.

Draadloze vrijheid

Met Versáta beschikt u over een veelzijdig product dat
volledig draadloos functioneert. U krijgt eenvoudig en
onbegrensd toegang tot alle communicatieaspecten van
de moderne wereld.

Met de handige iCom-interface kunt u handsfree en
draadloos verbinding maken met mobiele telefoons,
TV’s en andere apparatuur. iCom stuurt al deze signalen
vervolgens direct naar beide hoortoestellen.

“Ik ben helemaal tevreden met iCom. Ik ben onder
de indruk van de kwaliteit van het geluid... Ik kan
naar muziek luisteren zonder mijn vrouw te storen.
Maar het beste is nog wel dat ik de hoortoestellen
niet hoef aan te raken. Discreet, maar toch
functioneel en bijzonder gebruiksvriendelijk, dat
is toch hoe alle technologie zou moeten zijn.”

Raymond Bentsen, Washington, VS

Aanpassing aan elke omgeving

Het leven draait om aanpassen aan veranderingen,
vooral als u een dynamische levensstijl hebt. Om
het moderne leven bij te kunnen benen, hebt u een
hoorsysteem nodig dat veelzijdig genoeg is om zich
aan te passen aan een steeds veranderende
geluidsomgeving.

Versáta kan deze uitdaging prima aan. Het systeem
past zich automatisch aan iedere unieke situatie
aan. Met Versáta beschikt u over een veelzijdig en
gebruiksvriendelijk hoortoestel waarmee u aan de
eisen van uw afwisselende leven kunt voldoen.


