Phonak Vitus

TM

De sleutel tot zelfverzekerd horen

Vertrouwen op technologie
Phonak, wereldwijd een van de marktleiders op het
gebied van gehoortechnologie, zet zich in om
oplossingen te creëren die niet alleen innovatief zijn,
maar ook levens kunnen veranderen.

De sleutel tot
zelfverzekerd
horen

We beschikken over het grootste portfolio
hooroplossingen dat op de markt verkrijgbaar is en
bieden oplossingen voor elke mate van gehoorverlies.
Bovendien creëren we producten die perfect op uw
behoeften aansluiten. Met Phonak Vitus en Vitus+ hebt
u de keuze uit twee reeksen hoortoestellen, die zijn
gebaseerd op technologie die uw leven verbeteren.

De keuze is aan u
Ons nieuwe portfolio biedt een oplossing voor de
meestvoorkomende dagelijkse situaties. Profiteer van:

Vanwege de verschillende modellen kunt u altijd het
juiste hoortoestel voor uw behoeften kiezen.

• Bewezen Phonak-technologie
• Hoogwaardig geluid en goede hoorprestaties
• Duurzaamheid – water- en stofbestendig

• Achter-het-oor-modellen
• Receiver-In-Canal-model
• In-het-oor-modellen

Phonak Vitus
Phonak Vitus biedt u de keuze uit drie, compacte
achter-het-oor-modellen die geschikt zijn voor mild
tot zeer ernstig gehoorverlies. Dankzij de bedrijfseigen
Phonak-technologie levert Vitus de prestaties die u
het hardst nodig hebt.

Uw mate van gehoorverlies en persoonlijke voorkeuren
bepalen welke Vitus voor u het meest geschikt is.

Phonak Vitus+
Phonak Vitus+ biedt u de keuze uit een discreet
Receiver-In-Canal-hoortoestel, drie in-het-oormodellen en drie achter-het-oor-hoortoestellen met
meer functies. Dankzij de intuïtieve bedieningsknoppen
is Vitus+ zeer gebruiksvriendelijk en beschikt over een
automatische microfoon schakeling voor in uitdagende
luistersituaties.

Vitus+
Vitus
Achter-het-oor
(AHO)

Receiver-In-Canal
(RIC)

In-het-oor
(IHO)

Belangrijkste eigenschappen

Vergelijking van functies

Dankzij de bewezen Phonak-technologie kunt u genieten
van goede hoorprestaties. Vitus en Vitus+ beschikken
over een aantal belangrijke functies, waarmee u uw
gehoor een flinke boost kunt geven.

Hieronder vindt u de verschillen tussen de Vitus en
Vitus+, zodat u en audicien kunnen besluiten welke
het beste bij u past.

Robuust en betrouwbaar
Vitus-hoortoestellen zijn vervaardigd uit een
robuust composietmateriaal en bieden alledaagse
luistersituaties het hoofd. Ze voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen: of u zich nu in de regen, sneeuw,
de warmte of een stoffige omgeving begeeft.

Aangepast aan uw persoonlijke behoeften
Uw audicien kan het hoortoestel perfect aan uw
gehoorbehoeften aanpassen.

Functie

Voordeel

Vitus

Vitus+

WhistleBlock

Geen hinderlijk gefluit

•

•

UltraZoom (optie voor
directionele microfoons)

Spraakverstaan in
rumoerige omgevingen

•

•

Single-base Automaat

Automatische activatie
van UltraZoom in
rumoerige omgevingen

•

SoundRecover

Maakt hoge tonen weer
hoorbaar

•

QuickSync

Synchronisatie van beide
hoortoestellen met één
druk op de knop

•

Auto Acclimatization

Het hoortoestel past zich
regelmatig automatisch
aan zodat de overgang
soepel verloopt

•

Waterbestendig IP681,2

Water- en stofbestendig

•

•

Compatibel met Roger3

Verbeter spraakverstaan op
afstand en bij hard geluid

•

•

Kanalen voor fijnafstelling

Flexibele aanpassing aan
uw persoonlijke gehoor

4

6

Kleuropties

Uw voorkeuren op elkaar
afstemmen

2

5

1 IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel
heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water
gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens
de norm IEC60529. Er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing.
2 Niet bij in-het-oor-modellen van Vitus+
3 Niet bij in-het-oor-modellen van Vitus+ zonder ringleiding

Life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen van het
allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen.
Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van
anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.
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