
Phonak Virto V
Hoorbaar groot. Zichtbaar klein.



Het best bewaarde geheim

Onze inzet om continu de grenzen van technologie 
te verleggen, heeft geresulteerd in de ontwikkeling 
van een discreter en innovatiever, op maat gemaakt 
hoortoestel dat voldoet aan uw persoonlijke 
behoeften. Phonak Virto V combineert 
toonaangevende technologie met een splinternieuw 
hardware-ontwerp, zodat u kunt profiteren van 
uitzonderlijke prestaties en comfort. U zult snel 
vergeten dat u hoortoestellen draagt en de mensen 
om u heen zullen het niet eens opmerken.



Grote verwachtingen

We begrijpen dat het voor u belangrijk is om in veel 
verschillende luistersituaties goed te kunnen verstaan 
zonder aandacht te vestigen op uw hoortoestellen. 
Dit is natuurlijk ook wat u verwacht van uw 
hoortoestellen. Daarom zijn de Phonak Virto V op 
maat gemaakte hoortoestellen de perfecte oplossing 
voor u. De Virto V blijft uit het zicht en biedt u de 
mogelijkheid om vrij te communiceren en tegelijk te 
genieten van al het moois dat de wereld van geluid 
ons biedt.



Ontworpen voor u  

Elke Virto V is een uniek stukje vakwerk omdat deze 
speciaal voor u ontworpen is. Het hoortoestel wordt 
op maat voor u vervaardigd, zodat deze perfect in uw 
gehoorgang past. Met behulp van toonaangevende 
3D-printtechnologie wordt elke schaal zeer 
nauwkeurig, laag voor laag opgebouwd. Wanneer het 
printproces voltooid is worden alle componenten 
deskundig met de hand op de juiste plek geplaatst, 
waardoor u over een hoortoestel beschikt dat even 
uniek is als u.
waardoor u over een hoortoestel beschikt dat even 
uniek is als u.



Uw oplossing op maat

Phonak biedt de breedste portfolio aan van 
hoogwaardige, op maat gemaakte hoortoestellen. 
U kunt bij de Virto V kiezen uit vele verschillende 
kleuren en modellen. Samen met uw audicien kunt 
u de beste oplossing kiezen die past bij uw levensstijl 
en hoorbehoeften.

Tan Cocoa Pink Bruin Zwart (alleen 
voor de nano)

Transparant Rood 
Transparant

Blauw 
Transparant

Tan Cocoa Pink Bruin Wit

Kleurcombinaties



Gepersonaliseerde prestaties

Virto V levert de beste hoorprestaties in elke 
luistersituatie. Ongeacht uw omgeving passen uw 
hoortoestellen zich met behulp van AutoSense OS 
direct automatisch en naadloos aan, zodat uw 
instellingen geoptimaliseerd worden op basis van  
uw precieze luisteromgeving. De eigen Binaural 
VoiceStream Technology™ van Phonak verzendt 
spraak van het ene oor naar het andere oor, waardoor 
u beter hoort en meer verstaat in zelfs de meest 
uitdagende luisteromgevingen.



Comfort door connectiviteit  

Phonak biedt een uitgebreid scala aan draadloze 
accessoires om de prestaties van uw hoortoestellen 
nog verder te verbeteren. De Virto V-reeks biedt meer 
connectiviteitsopties waardoor u uw hoortoestellen 
naadloos in elk onderdeel van uw dagelijks leven kunt 
integreren. Onderweg, op het werk of thuis, het is nog 
nooit zo eenvoudig geweest om telefoongesprekken 
te voeren, te genieten van uw favoriete tv-
programma of te luisteren naar muziek. 

Herontdek met Virto V de mooie geluiden om u heen  
in uw dagelijks leven. 

Geen enkel ander hoortoestel dat zo klein is, levert 
zulke hoge prestaties.

Voor meer informatie over de Phonak Virto V, gaat u 
naar www.phonak.nl/virtov
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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.

www.phonak.nl

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


