
Onzichtbaarheid geeft u het 
vertrouwen de geluiden van 
het leven te verkennen. 
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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 Phonak Virto u kan bieden, 
uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

Life is on

www.phonak.nl



Uw stem doet er toe

We hebben goed geluisterd zodat we precies 
weten wat er voor u belangrijk is. Elke nieuwe 
generatie hoortoestellen is gebaseerd op deze 
inzichten.

Met trots presenteren we onze nieuwe lijn van  
op maat gemaakte producten, Phonak Virto Q.

Deze producten hebben een perfecte balans 
tussen prestatie en een fraai uiterlijk, en zijn 
verkrijgbaar van klein tot onzichtbaar. Perfect 
voor uw persoonlijke levensstijl en 
hoorbehoeften.

Interactie • We vinden dat elke 

stem belangrijk is. Stemmen zijn  

onze verbinding met de wereld, 

waarmee we communiceren met 

dierbaren, vrienden en de mensen 

om ons heen. Hoe duidelijker we 

kunnen horen, hoe meer we 

gehoord kunnen worden.



Op maat gemaakt voor uw leven 
en uw geluidsomgeving

Waar u ook gaat en wat u ook doet, u vertrouwt 
erop te kunnen horen en verstaan.

We doen er alles aan om te voldoen aan uw 
verwachtingen om beter te verstaan in elke 
situatie, hoe lastig die situatie ook is.

Onze Virto Q op maat gemaakte producten 
worden aangepast aan uw unieke gehoorgangen, 
zodat ze perfect en comfortabel in uw oren 
zitten. 

Met Virto Q profiteert u van een uitgebreid scala 
aan unieke functies binnenin het toestel, en de 
hoogste mate van discretie aan de buitenkant.

Gesprekken met dierbaren | 

Familiereünies | Verstaan tijdens 

telefoneren | Etentje in uw 

favoriete restaurant | Rijden 

in de auto | Genieten van het 

buitenleven | Naar muziek 

luisteren | Bedrijfsvergaderingen 

| Groepsbijeenkomsten | 

Gebedsruimten | Televisie kijken



Speech in Wind – hiermee kunt u van gesprek-
ken genieten, zelfs op een dag met veel wind 
Wanneer u hoortoestellen draagt, stoort windruis 
het verstaan van spraak en het luistercomfort.  
Met Speech in Wind verbetert de Virto Q het 
spraakverstaan, zelfs bij veel wind.* 
Beschikbaar in Q90 modellen 
 
auto StereoZoom – focust op de enkele stem 
die u wilt horen in een gezelschap
Als lawaai een niveau bereikt waarbij het 
verstaan van een enkele persoon in een menigte 
moeilijk wordt, dan wordt automatisch auto 
StereoZoom geactiveerd. Hiermee kunt u zich 
richten op de stem die u wilt horen.*
Beschikbaar in Q90 modellen

DuoPhone – maakt verstaan via de telefoon 
gemakkelijker
Zodra u de telefoon tegen uw oor houdt, wordt de 
stem van de beller automatisch naar het andere 
oor gestreamd. Doordat u het gesprek in beide 
oren hoort, krijgt u een superieure geluids- 
kwaliteit en een beter spraakverstaan.* 
Beschikbaar in Q90, Q70 en Q50 modellen     

Overal verstaan

Met Phonak Virto wordt het horen in lastige 
geluidsomgevingen een stuk makkelijker.
 
Stemmen in beide oren opvangen
Onze unieke Binaural VoiceStream Technology® 
herkent spraak en zorgt ervoor dat u in beide oren 
duidelijk kunt horen. Dit betekent dat u meer 
verstaat in verschillende luistersituaties. 

* Onderzoek in het Phonak Hearing Center heeft een verbetering in spraakver-
staan aangetoond van wel 40% bij wind (Speech in Wind) en 45 % in lawaai 
(auto StereoZoom). DuoPhone geeft een verbetering van 10 % vergeleken met 
andere eenzijdige telefoonprogramma’s.



Verstaan met comfort

Overal deel kunnen nemen aan gesprekken is heel 
belangrijk, maar comfort is net zo belangrijk. 

Phonak Virto Q beschikt over vele comfortfuncties 
die ingesteld kunnen worden naar uw persoon-
lijke behoeften. Ze elimineren op effectieve wijze 
alle oncomfortabele en ongewenste geluiden.
 
NoiseBlock – voor meer comfort in lawaai
Vermindert hinderlijk achtergrondlawaai zoals 
verkeer of de constante brom van een ventilator, 
zonder het verstaan van spraak aan te tasten.
Beschikbaar in alle modellen

SoundRelax – voor een meer ontspannen 
ervaring
Dempt harde geluiden die plots klinken, zoals 
dichtslaande deuren of kletterend servies.
Beschikbaar in de Q90 en Q70 modellen

WhistleBlock – voor een algeheel  
prettige luisterervaring
Elimineert het rondzingen (fluiten) zodat u 
ontspannen kunt genieten van een goed gehoor.
Beschikbaar in alle modellen



Alles verstaan

Het genieten van lachen, de stemmen van 
kinderen of de subtiele geluiden van ritselende 
bladeren onder uw voeten verrijken uw hoor-
wereld. Het is heel plezierig om opnieuw te 
ontdekken wat een goed gehoor voor u doet. En 
de nuances van de geluiden van het leven weer 
kunnen horen, is daar een leuk onderdeel van.

Phonak Virto Q heeft een unieke en bewezen 
technologie die uw verwachtingen zal overstijgen.
 
SoundRecover – laat u elke dag nieuwe 
dingen horen en verstaan 
Maakt hoogtonige geluiden zoals fluitende 
vogels, tjirpende krekels en de deurbel weer 
hoorbaar. Beschikbaar in alle modellen

UltraZoom – hoor alles in een gesprek
Geniet van een levendig gesprek terwijl lawaai 
van opzij en van achteren aanzienlijk wordt 
onderdrukt. Beschikbaar in alle modellen



onzichtbaar klein

Ontworpen om bij u te passen – 
Van klein tot onzichtbaar

Al 60 jaar loopt Phonak voorop om de perfecte 
balans te ontwikkelen tussen technologie met 
hoge prestaties en de meest discrete designs. 
Precisie en miniaturisering hebben geleid tot 
producten waarmee u niet alleen beter maar ook 
met vertrouwen kunt verstaan.

Phonak Virto Q nano – Werkelijk 
onzichtbaar

De Phonak nano Q is het kleinste op maat 
gemaakte hoortoestel op de markt, en geeft u 
volledig vertrouwen doordat het werkelijk onzicht-
baar is. Deze hoortoestellen zorgen voor superieur 
comfort, discretie en beschikken over krachtige 
functies voor een buitengewone hoorervaring. 

Phonak Virto Q is verkrijgbaar in uiteenlopende 
stijlen van klein tot werkelijk onzichtbaar, en past  
zo bij uw hoorbehoeften en levensstijl.



Vraag om het beste

Phonak Virto Q is verkrijgbaar in uiteenlopende 
prestatieniveaus die passen bij uw persoonlijke 
behoeften. Samen met uw audicien kunt u de 
beste oplossing kiezen die past bij uw levensstijl, 
gehoorverlies en uw budget.

Aansluiten en communiceren

De huidige interactieve wereld van mobiele 
telefoons, computers, tv’s, gameconsoles en 
mp3-spelers kan een probleem vormen als u 
hoortoestellen draagt.

Phonak Virto Q kan eenvoudig gebruikt worden 
met al deze communicatie- en media-opties. 
U kunt ons scala aan gepatenteerde, digitale 
draadloze accessoires aansluiten wanneer u  
maar wilt, zodat u kunt communiceren en horen 
op uw best.

Phonak ComPilot – is de accessoire die uw 
hoortoestellen draadloos verbindt met vele  
communicatie- en media-apparaten.

Phonak RemoteMic – maakt samen met de 
ComPilot gesprekken eenvoudiger, vooral als de 
persoon die u wilt horen verder weg staat.

Phonak TVLink S – biedt u draadloos stereo-
geluid en uitstekende geluidskwaliteit van uw tv 
rechtstreeks naar uw hoortoestellen.


