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НОВИНКА!
Слуховий апарат XTREME!
Поповнення класу
надпотужних слухових
апаратів
від відомого швейцарського
виробника слухових апаратів
Bernafon!

Цифровий апарат XTREME створений
для компенсації середньо-тяжких та тяжких
втрат слуху.
Нові рішення в конструкції апарата та
програмах
обробки
звуку
дозволили
вирішити багато проблем, які традиційно
супроводжували використання надпотужних
апаратів.
Відомо, як багато проблем спричиняє
свист потужних слухових апаратів, який
виникає з різних причин. Частіше за все через
погане притискання вушних вкладок. Раніше
єдиним шляхом зменшення свисту було
зменшення підсилення апарату. Але при
цьому багато важливих мовленнєвих звуків
неможливо було почути.

Нова енергозберігаюча електроніка
дозволяє працювати з однією батарейкою
довше, що дуже важливо для дітей, які
відвідують дитячий садочок або школу.
Протягом більшої кількості днів батьки
можуть бути впевнені:

„XTREME – не підведе!”

XTREME –
відкриває нові можливості!
XTREME – цифровий апарат нового
покоління, який використовує два різних
типи програм для запобігання свисту. Тепер
слуховий апарат можна використовувати без
свисту в більшості тих випадків, в яких
раніше користувачі вимушені були мати
апарат з недостатнім підсиленням.
XTREME – апарат, який не тільки
створює корисні звуки достатньої для
сприймання гучності, а ще й є комфортним у
складних акустичних ситуаціях. Спеціальна
програма надає можливість комфортного
сприймання мовленнєвих звуків як у
шумному так і в тихому оточенні.

Апарати серії XTREME спеціально
сконструйовані для використання дітьми,
починаючи з раннього віку.
Головна особливість апаратів XTREME
– зручність зовнішнього контролю батьків та
вчителів за роботою апарата. Маленький
світловий індикатор на зовнішній стороні
корпуса апарата показує, який режим апарата
був вибраний, наявність батарейки та її стан.
Досвідченому користувачеві XTREME
допоможе визначити приближення моменту
необхідної
заміни
батарейки
спеціальним
звуковим сигналом,
який
добре
упізнається.
В апараті також
є звичний регулятор
гучності,
який
обертається,
з
можливістю
його
вимкнення
та
зручний перемикач
режимів.

XTREME –
це вдале поєднання великої
потужності, малих розмірів
та комфортності
сприймання звуків!

