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Phonak Virto™ Paradise

Phonak Virto Paradise to rewolucyjny aparat 
słuchowy, który robi znacznie więcej, a nie 
tylko poprawia słyszenie – przywraca 
poczucie cudowności świata. Virto zapewnia 
niezrównane* doznanie jakości dźwięku1 
i pozwala cieszyć się większą ilością 
niezwykłych dźwięków. Zwiększ swoją 
pewność siebie i popraw ogólną jakość życia, 
czuj się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. 
W końcu nic nie może równać się 
z dźwiękiem Paradise.



* W porównaniu z aparatem słuchowym Phonak Audéo Marvel.
**  Dostępne tylko do Virto P-312
  ¹  Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and 

preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, dane ze strony 
www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: listopad 2020 r. 

Najważniejsze cechy:
• Uniwersalna łączność** 
• Niezrównana* jakość dźwięku1

• Charakterystyczne wzornictwo



Uwolnij cudowne wnętrze 
Ludzkie ucho jest potężnym narzędziem, a dzięki 
aparatowi słuchowemu Phonak Virto P możesz odkryć 
jeszcze bardziej jego możliwości i uwolnić drzemiący 
w nim potencjał. Virto P jest indywidualnie 
dopasowany do ucha użytkownika i ma wiele 
rozbudowanych funkcji, które pozwolą być 
w kontakcie i się rozwijać.

Uniwersalna łączność
Phonak Virto P-312 zapewnia uniwersalną łączność, 
która pozwala na bezproblemowe przesyłanie dźwięku  
z różnych urządzeń wyposażonych w Bluetooth®. 

• Łączy się ze smartfonami, telewizorem, 
urządzeniami Roger i nie tylko

• Obsługa kilku połączeń Bluetooth®
• Łatwe przełączanie między dwoma sparowanymi 

urządzeniami za pomocą rozszerzonych funkcji 
Bluetooth

Virto P-312 wyróżnia się eleganckim, 
nowoczesnym wyglądem, czarną 
obudową przypomina słuchawki douszne

Zachowaj pewność siebie i łączność 
dzięki naszym charakterystycznym 
czarnym aparatom słuchowym.



1  Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and 
preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, dane ze strony 
www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: listopad 2020 r.

2 Taphuntsang, D. (2020). Badanie  rynkowe nr 4387.  Więcej informacji można 
uzyskać, kontaktując się pod adresem marketinsight@phonak.com.

3 Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with 
adaptive compression for reduced listening effort. Artykuł Phonak Field Study 
News, dane pozyskane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp 
19 sierpnia 2020 r.

Rozmowy telefoniczne bez użycia rąk
Virto P-312 pozwala cieszyć się rozmowami 
telefonicznymi bez użycia rąk. To oznacza, że 
połączenia telefoniczne mogą być przesyłane do 
aparatu strumieniowo bezpośrednio z urządzeń 
z systemem iOS, Android lub innych smartfonów 
wyposażonych w Bluetooth®. Jednym naciśnięciem 
przycisku możesz odbierać lub odrzucać połączenia, 
nawet jeśli telefon jest na drugim końcu pokoju. 

Niezrównana* jakość dźwięku1 
Phonak Virto P zapewnia niezrównaną* jakość 
dźwięku. Rozróżnia przesyłaną strumieniowo 
mowę i muzykę, dając więcej radości ze słuchania. 
Tworząc Virto P opracowaliśmy urządzenie, które 
nie tylko zapewnia wyraźny, naturalny dźwięk2, 
lecz także doskonałe rozumienie mowy.1,3

*w porównaniu z aparatem Phonak Audéo Marvel 

Unikalny projekt
Nowoczesny i czarny czy dyskretny i trwały – 
aparat Virto P zaprojektowano specjalnie z myślą 
o Tobie.

Znak słowny Bluetooth® oraz loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią 
licencją.

iOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco 
Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych 
i niektórych innych krajach.

Android™ to znak towarowy firmy Google LLC





Trzecia generacja 
pierwszego na świecie 
aparatu słuchowego 
wykonanego z tytanu.

• Tytan jest 15 razy bardziej wytrzymały niż 
akryl, dzięki czemu obudowy mogą być 
o 50% cieńsze 

• Tak dyskretny, że inni ledwo go zauważą



* Funkcja RogerDirect™ wymaga instalacji odbiorników Roger w aparatach 
słuchowych Phonak przez protetyka słuchu.

** Dotyczy tylko Virto P-312
  1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive 

digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. 
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Phonak Virto P i Roger™ 
– do słuchania  
zarówno w hałasie,  
jak i z odległości. 

System Roger poprawia słyszenie 
w sytuacjach z rozpraszającym hałasem 
w tle albo, gdy rozmówca znajduje się 
w pewnej odległości. Mikrofon zbiera głos 
rozmówcy i przesyła go bezprzewodowo, 
bezpośrednio do odbiorników Roger* 
w aparatach słuchowych. Dzięki temu 
możesz w pełni uczestniczyć w rozmowach 
grupowych nawet w bardzo głośnych 
miejscach, takich jak restauracje oraz  
sale konferencyjne i lekcyjne. Sprawdzona 
technologia Roger1 przesyła dźwięk 
strumieniowo bezpośrednio do 
Virto Paradise.**

Najważniejsze cechy:
• Codzienne rozwiązanie do użytku 

w trudnych sytuacjach słuchowych
• Stworzony w celu zapewnienia lepszego 

rozumienia mowy w hałasie i z odległości





Aplikacja myPhonak

Nie jest to tylko kolejna aplikacja – to 
inteligentna technologia, która pozwala 
w pełni wykorzystać potencjał aparatów 
słuchowych Virto P-312. Różne funkcje 
aplikacji umożliwiają korzystanie 
z przydatnych opcji i dają pewność, że 
Twoje indywidualne potrzeby słuchowe 
są zaspokajane, kiedy tylko chcesz. 
Dzięki intuicyjnej strukturze pozwala na 
maksymalne dopasowanie doświadczeń 
słuchowych do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy:
• Zdalne Sterowanie: dostosuj i kontroluj 

poziom głośności aparatów słuchowych, 
wybierając program lub scenerię albo 
personalizując ustawienia dźwięku za 
pomocą zaawansowanych funkcji

• Zdalne Wsparcie: protetyk słuchu może 
zdalnie regulować ustawienia aparatów 
słuchowych marki Phonak w czasie 
rzeczywistym

• Moje Aparaty Słuchowe: uzyskaj więcej 
informacji na temat stanu naładowania 
akumulatorów aparatów słuchowych 
i spersonalizowanych programów oraz 
zapoznaj się ze statystykami 

Aby pobrać aplikację i uzyskać 
więcej informacji o tym, jak 
myPhonak pomaga w drodze 
do lepszego słyszenia,  
zeskanuj kod QR.





W pełni indywidualne 
Każdy aparat słuchowy Virto jest dostosowany do 
indywidualnej anatomii ucha i potrzeb. Protetyk 
słuchu sprawdzi Twoją zdolność słyszenia i pobierze 
dokładne formy Twoich uszu. Następnie Phonak 
wyprodukuje Twoje indywidualne aparaty słuchowe,  
aby zapewnić wyjątkowe doświadczenie słuchowe.

Kalibracja biometryczna
Pozwala na uwzględnienie indywidualnej anatomii 
i potrzeb słuchowych. Nasze oprogramowanie 
wyodrębnia dane z ponad 1600 punktów z ucha 
w celu poprawy1 kierunkowości o 2 dB.*

• Precyzyjnie skalibrowany do indywidualnej 
anatomii ucha

• Indywidualnie wykonany by pasował do Twoich 
uszu

Wyjątkowo dyskretny 
Virto Titanium jest dotychczas najmniejszym 
aparatem słuchowym opracowanym przez markę 
Phonak, wykonanym z tytanu. Tak dyskretny, że inni 
ledwo go zauważą. Aparat słuchowy Virto P-Titanium, 
zaprojektowany z myślą o dopasowaniu do Twojego 
ucha, jest też mocny, lekki i trwały. 

Tylko dla Twoich uszu
Aparaty słuchowe Phonak Virto P są nie tylko 
dostosowane do Twoich uszu, ale i stylu życia. 
Wybierz spośród szerokiej gamy kolorów, akcesoriów 
i opcji użytkownika, które podkreślą Twoją osobowość, 
a jednocześnie zwiększą pewność siebie.

1   Bishop, R. (2017). Biometric Calibration: Improving directionality for 
Phonak Virto B. Phonak Field Study News.

* Tylko modele kierunkowe





life is on 

W Phonak wierzymy, że dobre słyszenie oznacza dobre 
samopoczucie i jest ono niezbędne, aby żyć pełnią 
życia. Od ponad 70 lat naszą pasją jest tworzenie 
świata, w którym „life is on” dla wszystkich. Nasze 
innowacyjne rozwiązania słuchowe są projektowane 
dla osób w każdym wieku i o każdym stopniu ubytku 
słuchu, aby mogły nawiązywać relacje z innymi oraz 
rozwijać się mentalnie i emocjonalnie. 

www.phonak.com
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