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*Individual results may vary. Invisibility may vary based on your ear’s anatomy.
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W rezultacie mamy aparat 
słuchowy niewidoczny dla 
innych, ale dostosowany do 
Twojego stylu życia.

system Voice iQ 2

uwydatnienie mowy 







 Nanopowłoka  HydraShield2   





NIEWIDOCZNY
APARAT
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zupełnie niewidoczne dla otoczenia.

Dwie nowatorskie technologie —Voice iQ2 i 
InVision Directionality 3—które wspólnie 
rozwiązują problem ze zrozumieniem mowy w 
hałasie.

 (głosy dzieci i 
kobiet)

wysokoczęstotliwościową do niższych 
częstotliwości gdzie jest łatwiej słyszalna.

Technologia kompresji dźwięku przeznaczona 
do odróżnienia cichej mowy od głośnej 
pozwalając zachować naturalną dynamikę 
słyszenia.

Łatwa i intuicyjna obsługa
Unikalny system T2 zapewnia sterowanie 
aparatem za pomocą telefonu komórkowego z 
funkcją tonowego wybierania - DTMF.

Brak gwizdów i świstów
Nasz system antysprzężeniowy 
PureWave Feedback Eliminator3  
jest wzorcem wydajności w walce ze 
sprzężeniem.

idealnemu odwzorowaniu przewodu słuchowego

 

zapewniają komfort noszenia i są niewidoczne 

 

w kanale. Znajdują się za drugim zakrętem

 

samej błonie bębenkowej.*

SoundLens znajduje się za drugim  
zakrętem przewodu słuchowego, dzięki czemu 
jest zupełnie niewidoczny dla oczu  
i zapominasz o jego istnieniu.
Ale nie daj się zwieść jego niewielkim 

antysprzężeniowy oraz system redukcji hałasu

 

umożliwiający doskonałe zrozumienie mowy,

 

nawet w tak głośnym otoczeniu jak restauracja.

S

 róznych poziomach 
t
różnić.

ry płytki czołowej

  

przewodu słuchowego - głęboko w uchu, przy

głęboko wewnątrzkanałowymi (IIC). Dzięki
SoundLens są pierwszymi aparatami słuchowymi

rozmiarom. Pod tym niepozornym obliczem
SoundLens’a kryje się szereg pionierskich
rozwiązań takich jak: najlepszy w branży system

Pierwsze na świecie spersonalizowane aparaty
słuchowe głęboko wewnątrzkanałowe (IIC)

Jedyna technologia, która replikuje mowę

Beżowy

UWAŻASZ, ŻE
APARATY SŁUCHOWE
POWINNY UŁATWIAĆ

SŁYSZENIE I BYĆ
NIEWIDOCZNE?




