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•  Poprawiać słyszenie w 
hałaśliwym otoczeniu

•  Eliminować 
gwizdy i świsty

• Ułatwiać prowadzenie rozmów 
telefonicznych

 Małe aparaty słuchowe. Duże korzyści.
Maleńkie Xino są doskonałym wyborem dla 
pacjentów z różnymi ubytkami słuchu. 
Najnowsza technologia Starkey została 
zaprojektowana po to by:

Xino 
Classic

Xino 
Wireless

Xino



Co jest
Dobre
dla Ciebie?

Aparaty słuchowe przystosowują 
się do różnorodnych środowisk 
akustycznych. 

To jakiego aparatu potrzebujesz 
zależy od Twojej aktywności i od 
tego, w jakich środowiskach 
akustycznych często przebywasz.
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•  Praktycznie niewidoczny 
podczas noszenia

• Od łagodnego po 
umiarkowany ubytek słuchu

•   Różnorodność 
dostępnych kolorów

•  Absolutna moc (AP) wersja 
przeznaczona do umiarkowanych 
i głębokich ubytków słuchu

•  Dostępne w stylach 
mini RIC i micro RIC

Słuchawka w kanale (RIC)

wyrazisty). Skonsultuj się ze



Funkcje zależne od poziomu technologii

*Opcje koloru zależą od modelu aparatu słuchowego
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XINO dostarczaTy chcesz

do aparatów



 

Dla użytkowników bezprzewodowych 
aparatów słuchowych Xino, nasze 
innowacyjne akcesoria SurfLink 
sprawiają, że łatwiejsze jest korzystanie z 
TV, muzyki, rozmowy przez telefon 

żadnych połączeń przewodowych!
komórkowy. Daje więcej możliwości, bez

SURFLINK MEDIA

SURFLINK REMOTE



Akcesoria SurfLink są kompatybilne wyłacznie z Xino bezprzewodowym.

Ciesz się z głośnomówiących rozmów 
telefonicznych z jedynym w swoim rodzaju 
urządzeniem. Wszystko dzięki temu, że 
SurfLink Mobile w połączeniu z aparatami 
słuchowymi Xino korzysta zarówno z 
mikrofonu telefonu komórkowego jak i 
mikrofonów aparatów słuchowych.

Ale to dopiero początek...... SurfLink Mobile to nie 
tylko "pośrednik" między telefonem komórkowym a 
Twoimi aparatami słuchowymi, ale także 
urządzenie wspomagające słyszenie w trudnych 
sytuacjach akustycznych oraz streamer 
multimediów i pilot zdalnego sterowania - podsumowując
- jedyne tego typu na rynku urządzenie wielofunkcyjne!

 Mikrofon — Twoje aparaty słuchowe mogą odebrać Twój 
głos i przesłać go bezprzewodowo do telefonu komórkowego 
umożliwiając komfortową rozmowę telefoniczną z Twoim 
rozmówcą.

 Odbiornik — SurfLink Mobile  odbiera drogą 
bezprzewodową sygnał z telefonu komórkowego i przesyła 
go do obu Twoich aparatów słuchowych jednocześnie.

SURFLINK MOBILE
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Podczas noszenia Xino doświadczysz więcej 
niż tylko najnowszego dostępnego dzisiaj 
aparatu słuchowego. Będziesz użytkował 
aparat słuchowy, który został 
zaprojektowany by Twoje słyszenie stało się 
łatwiejsze i przyjemniejsze......znowu.

Skonsultuj się ze swoim Protetykiem Słuchu 
i zacznij doświadczać Xino!
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Individual results may vary.
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