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Amikor egy biometrikus  
készülék segíti önt a jobb hallás 
elérésében, life is on



Valós méret

Bemutatjuk a világ első biometrikus 
kalibrációval működő hallókészülékét, 
a Phonak Virto B-t

Mi, a Phonaknál szenvedélyesen dolgozunk egy olyan 
innovatív hallási technológia fejlesztésén, mely valóban 
életeket változtat meg. A Phonak Virto B a világ első olyan 
hallókészüléke, mely a Biometrikus Kalibrációs technológiát 
alkalmazza, mellyel hozzáférhetővé válik az ön számára, hogy 
még jobban halljon a speciálisan önre szabott készülékkel.

A személyre szabottság új szintje 
• Pontosan az ön egyedi fül-anatómiájára kalibrálva segíti a jobb hallási 

teljesítményt 
• Egyedileg gyártjuk, hogy illeszkedjen az ön fülébe

New AutoSense OS™
• Utolérhetetlen hallási teljesítmény a mindennapos hallási helyzetekben 2
• Egyszerűen és automatikusan alkalmazkodik minden hangkörnyezethez – 

nincs szükség a hallókészülékek kézi szabályozására , 



Minden fül egyedi,  
minden fül másként hall

Minden ember teljesen egyedülálló.  
Ahogy az ujjlenyomatunk, úgy a fülünk is 
egyedi. Ráadásul a bal fülünk is különbözik 
a jobbtól. Fülünk anatómiájának 
jellegzetességei befolyásolják a hang 
észlelését, a dobhártya felé történő 
továbbítását és azt, hogy az hogyan válik 
agyunk számára érthető információvá.



Üdvözöljük a személyre 
szabottság új szintjén

A Phonak Virto B a világ első olyan hallókészüléke, mely 
az egyedi gyártás révén tökéletesen illeszkedik a fülbe, 
és amely Biometrikus Kalibrációval dolgozik, ami az ön 
egyéni fül-anatómiáját és hallási szükségleteit is 
figyelembe veszi.

A Phonak saját hallókészülék-modellező szoftvere feltérképezi és elemzi az ön  
egyéni fül-anatómiájának sajátos jellemzőit. Több mint 1600 biometrikus adatpontot 
azonosít, és ezután kiszámítja mindegyik Virto B hallókészülék egyedi kalibrációs 
beállításait.

A hallókészülék memóriája tárolja ezeket a kalibrációs beállításokat, melyek még 
nagyobb pontosságot és a precizitást biztosítanak. Így a Virto B még 
megbízhatóbban érzékeli, honnan érkezik a hang, ennélfogva hozzáférést biztosít 
a jobb halláshoz az ön számára.1

Ön kimagasló hallási élményben részesül mindkét fülén külön-külön, mert 
a hallókészülékei kívül-belül valóban egyéniek. 



Amikor egy biometrikus hallókészülék ad 
hozzáférést önnek a jobb halláshoz, life is on



Teljesen automatikus  
és könnyű hallás mindenhol

A Virto B hallókészülék az AutoSense OS-nek  
nevezett, egyedülálló operációs rendszerrel működik. 
Automatikusan érzékeli az ön környezetét, és halló-
készülékeit minden pillanatban ehhez igazítja.

Az AutoSense OS körülbelül 0,4 másodpercenként elemzi a hangkörnyezetet, 
és képes azonosítani, hogy ön zajos étteremben, autóban, hangverseny-
teremben vagy otthon tartózkodik. Sokféle tulajdonságból merítve alakít ki  
több mint 200 különböző beállítást, hogy precízen alkalmazkodjon az ön 
környezetéhez.

Az eredmény: páratlan hallási teljesítmény és hangminőség… bárhová is  
sodorja önt az élet. 3, 4
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Az ön igényeire szabva

A Virto B négy teljesítményszinten és változatos modellekben 
valamint színekben kapható az ön igényei szerint.
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Azért, hogy ön még jobban halljon, miközben tévét néz, telefonál, vagy zenét 
hallgat, vezeték nélküli megoldásokat fejlesztettünk, hogy az ön szükségleteit 
kielégítsük. Ezek az eszközök segítenek abban, hogy zajos szituációkban, illetve 
a beszélőtől nagyobb távolságra vagy több beszélő esetén is teljes mértékben 
az események részese lehessen.

A Phonak vezeték nélküli 
kiegészítői fokozzák az ön halló-
készülékeinek teljesítményét

A Phonak egy sor vezeték nélküli kiegészítőt kínál,  
melyek szükség esetén fokozzák az ön hallókészülékeinek 
teljesítményét.
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További információkért kérjük, látogasson el a  www.phonak.hu/virtob oldalra.



Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen 
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk 
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási 
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek  
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban 
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze meg 
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.

www.phonak.hu


