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Klucz 

do pewnego 

słyszenia



Phonak – jako jeden z najlepszych na świecie 

dostawców technologii wspierających słyszenie 

– stawia sobie za cel tworzenie rozwiązań, które 

nie tylko są innowacyjne, ale także potrafi ą 

zmieniać życie osobom z ubytkiem słuchu. 

Przedstawiając najobszerniejszą na rynku ofertę 

aparatów słuchowych, dostarczamy rozwiązania 

odpowiadające wszystkim stopniom ubytku słuchu 

– wśród naszych produktów na pewno znajdziesz coś 

dla siebie. Phonak Vitus i Phonak Vitus+ to dwie serie 

aparatów słuchowych wykorzystujące technologię, 

która naprawdę działa.

Połączyliśmy nasze wieloletnie doświadczenie 

i innowacje i stworzyliśmy aparat słuchowy, który 

pasuje do Twojego stylu życia i daje Ci poczucie 

bezpieczeństwa, gdziekolwiek jesteś.

Zaufanie do technologii



Nasza nowa oferta zapewnia solidne możliwości

w różnorodnych sytuacjach słuchowych. Wybierając

jeden z modeli Vitus lub Vitus+ masz pewność, że

otrzymujesz doskonałej jakości aparaty słuchowe

cechujące się:

• technologią Phonak o udowodnionej skuteczności,

•  znakomitą jakością dźwięku i możliwościami 

słyszenia,

• trwałością – odpornością na wodę i pył.

Phonak Vitus
Seria Phonak Vitus obejmuje trzy nowoczesne 

kompaktowe modele zauszne idealne dla osób 

z ubytkiem słuchu od średniego do głębokiego. 

Dzięki technologii opatentowanej przez markę 

Phonak aparaty Vitus zapewniają to, czego 

najbardziej potrzebujesz.

Phonak Vitus+
Phonak Vitus+ to dyskretne aparaty słuchowe typu RIC 

(z zewnętrzną słuchawką), trzy modele wewnątrzuszne 

i trzy zauszne, wszystkie z bogatym zestawem funkcji. 

Aparaty Vitus+ są łatwe w użyciu, mają intuicyjne 

elementy sterujące i działają automatycznie 

w najtrudniejszych warunkach słuchowych.

Wybór należy do Ciebie



Dodajmy do tego elegancką stylistykę – i aparaty

słuchowe Vitus spełnią Twoje wymagania:

• modele zauszne (BTE),

• model z zewnętrzną słuchawką (RIC),

• modele wewnątrzuszne (ITE). 

Rodzaj ubytku słuchu i Twoje preferencje estetyczne

określają, który aparat Vitus będzie dla Ciebie najlepszy.

Vitus+

Vitus

Zauszne aparaty

słuchowe (BTE)

Wewnątrzuszne aparaty

słuchowe (ITE)

Aparaty z zewnętrzną

słuchawką (RIC)



Sprawdzona technologia Phonak gwarantuje wysoką

jakość słyszenia. Aparaty Vitus i Vitus+ są wyposażone

w zestaw podstawowych funkcji, które – zapewniając 

Ci lepsze słyszenie – zwiększą Twoją pewność siebie.

 Niezawodne i solidne 

Wyprodukowane z solidnego materiału 

kompozytowego, aparaty słuchowe Vitus znakomicie 

się sprawdzają w codziennych sytuacjach słuchowych. 

Zapewniają wysoki standard działania również podczas 

opadów deszczu, śniegu, w gorące i zimne dni.

Dostosowane do Twoich potrzeb
Poproś protetyka słuchu o pomoc w wybraniu

najodpowiedniejszych dla Ciebie aparatów

słuchowych. 

Najważniejsze funkcje

wane do Twoich po



Poniższa tabela zawiera porównanie funkcji dostępnych 

w aparatach Vitus i Vitus+. Ułatwi ona protetykowi 

słuchu wskazanie aparatów słuchowych, które będą 

dla Ciebie najlepsze.

Porównanie funkcji

Funkcja Zalety Vitus Vitus+

WhistleBlock
Eliminacja uciążliwego

pisku
• •

UltraZoom (opcja 

z mikrofonem kierunkowym)

Zrozumienie mowy 

w głośnym otoczeniu
• •

Codzienna automatyka

Autoaktywacja funkcji 

UltraZoom w głośnym 

otoczeniu

•

SoundRecover
Przywrócenie słyszenia

wysokich dźwięków
•

QuickSync
Jeden przycisk do sterowania 

oboma aparatami
•

Auto Aklimatyzacja

Komfort słuchania dzięki 

ciągłemu autodopasowy-

waniu się aparatów 

•

Stopnień ochrony IP681,2 Odporność na wodę i pył • •

Kompatybilność z Roger2
Poprawa rozumienia mowy 

z odległości i w hałasie
• •

Kanały dokładnej regulacji
Elastyczne dostosowanie do 

Twojego progu słyszenia
4 6

Opcje kolorystyczne
Dopasowanie

do preferencji
2 5

1 Poziom ochrony IP68 oznacza, że aparaty słuchowe są wodoodporne 

i pyłoszczelne. Nie zostały uszkodzone po zanurzeniu w wodzie na 

głębokości 1 m przez 60 minut ani po umieszczeniu na 8 godzin 

w komorze pyłowej (zgodnie ze standardem IEC60529). W obudowie 

nie znaleziono żadnych śladów pyłu.

2 Z wyjątkiem wewnątrzusznych modeli Vitus+.
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Life is on

W fi rmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest

niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat

oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające

słyszenie, które zmieniają życie osób z ubytkiem słuchu.

Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonak.pl


