
Phonak VirtoTM B





Kiedy biometryczny aparat 
słuchowy zapewnia więcej 
możliwości słyszenia, żyjesz  
bez ograniczeń. Life is on



Oto Phonak Virto B - pierwsze   
na świecie aparaty słuchowe 
z Biometryczną Kalibracją

Naszą pasją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych naprawdę zmieniających życie.  
Phonak Virto B to pierwszy na świecie aparat słuchowy 
wykorzystujący Biometryczną Kalibrację, dostosowany 
specjalnie dla Ciebie i zaprojektowany tak, by zapewnić  
jak najlepsze słyszenie.



Rozmiar rzeczywisty

Następny poziom personalizacji
•	Dokładna kalibracja, zgodna z budową anatomiczną ucha konkretnego 

użytkownika, zapewnia lepsze słyszenie 
•	Zaprojektowane specjalnie dla Ciebie

Nowy AutoSense OS™
•	Niezrównane możliwości słyszenia we wszystkich codziennych sytuacjach 

słuchowych 2
•	Po prostu automatycznie dostosowuje ustawienia aparatów słuchowych do 

każdej sytuacji słuchowej - nie trzeba już wprowadzać zmian ręcznie, 





Każde ucho jest wyjątkowe,  
każde ucho inaczej słyszy

Każda osoba jest inna, indywidualna.  
Każde ucho - tak jak odcisk palca - jest 
jedyne w swoim rodzaju. Nawet nasze  
własne lewe ucho różni się od prawego.   
Te charakterystyczne cechy anatomicznej 
budowy każdego ucha mają wpływ na to, 
w jaki sposób odbierane są dźwięki, 
przekazywane do błony bębenkowej, 
a następnie przekształcane w informację, 
którą może zrozumieć nasz mózg.



Witamy na nowym poziomie 
indywidualizacji

Każdy z aparatów Phonak Virto B jest wykonywany 
indywidualnie, tak by idealnie pasował do uszu 
użytkownika. Są to pierwsze na świecie aparaty słuchowe 
wykorzystujące Kalibrację Biometryczną, pozwalającą na 
uwzględnienie indywidualnych cech budowy anatomicznej 
ucha i jej wpływu na brzmienie odbieranych dźwięków.

Unikalne oprogramowanie modelujące 3D marki Phonak analizuje dokładnie 
unikalne cechy budowy anatomicznej Twojego ucha. Pobiera ono dane biometryczne
z ponad 1600 punktów w każdym wykonanym wycisku ucha, a następnie 
opracowuje osobne, niepowtarzalne ustawienia kalibracji każdego aparatu 
słuchowego Phonak Virto B. 
 
Ustawienia kalibracji zapisane w aparatach słuchowych są bardzo dokładne, dzięki 
czemu aparaty Phonak Virto B pozwalają precyzyjniej określić, skąd dochodzi dźwięk, 
a tym samym zapewniają więcej możliwości słyszenia¹. 

Teraz możesz cieszyć się niezrównanymi wrażeniami słuchowymi, właściwymi tylko 
Tobie i budowie anatomicznej Twoich uszu - dzięki aparatom, które są rzeczywiście 
niepowtarzalne zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz.
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Pełna automatyka zapewnia 
bezproblemowe słyszenie 
w każdej sytuacji

Aparaty słuchowe Virto B wykorzystują unikalny system 
AutoSense OS. Automatycznie rozpoznaje on Twoje 
otoczenie dźwiękowe i odpowiednio dostosowuje 
ustawienia aparatów słuchowych.

AutoSense OS analizuje sytuację słuchową co 0,4sekundy, rozpoznając, czy 
jesteś w głośnej restauracji, w samochodzie, na koncercie czy w domu. Miksując 
wiele funkcji, tworzy ponad 200 niepowtarzalnych ustawień stosownie do  
otoczenia akustycznego, w którym aktualnie się znajdujesz.

Rezultat to niezrównane możliwości słyszenia i znakomita jakość dźwięku -  
bez względu na to, dokąd poprowadzi Cię życie3, 4.



Phonak Virto B-10 NW O Phonak Virto B-10 O

Phonak Virto B-312 NW O Phonak Virto B-10

Phonak Virto B-312

Phonak Virto B-13

Idealnie odpowiadający Twoim 
potrzebom

Virto B to cztery poziomy możliwości, kilka modeli i kilka 
wersji kolorystycznych - po to, by spełnić Twoje oczekiwania.

Modele



Obudowa

Płytka czołowa

Kombinacje kolorów

Czarny (tylko IIC)

BiałyBrązowy

Brązowy

Kakaowy

Kakaowy

Różowy

Różowy

Przezroczysty Niebieski
przezroczysty

Czerwony
przezroczysty



Niezależnie od tego, czy masz problemy podczas oglądania telewizji, 
rozmawiania przez telefon czy słuchania muzyki, znajdziesz opracowane 
przez nas bezprzewodowe rozwiązania odpowiednie do każdej sytuacji. 
Akcesoria bezprzewodowe umożliwiają również pełne uczestnictwo 
w spotkaniach, gdy panuje hałas oraz gdy rozmówca znajduje się w dużej 
odległości, a także podczas rozmowy z kilkoma osobami.

Bezprzewodowe akcesoria
marki Phonak to
większe możliwości

Phonak oferuje szeroką gamę akcesoriów bezprzewodowych, 
które zwiększają możliwości aparatów słuchowych, gdy jest 
to najbardziej potrzebne.





1 Field Study News under development. Full details available in August 2017 at https://www.phonakpro.
com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Please contact claims@phonak.com if you are 
interested in further information.

2 Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification 
systems across manufacturers. Phonak Field Study News, retrieved from https://www.phonakpro.com/
us/en/resources/information-forms/evidence.html, accessed June 11, 2017.

3  Rakita, L. & Jones, C. (2015). Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in 
Real-World Listening Environments. Hearing Review,22(12):28.

4  Übelacker, E., Tchorz, J., Latzel, M., & Appleton, J., (2015). AutoSense OS Benefits of the next generation 
of technology automation. Phonak Field Study News, retrieved from https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html, accessed June 11, 2017. 

Więcej informacji na stronie www.phonak.pl/virtob





Life is on
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W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, aby   
żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej misji 
i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które 
pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się towarzysko 
i emocjonalnie, zmieniają ich życie. Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl


