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Kemik yolu işitme sistemleri

Tek gereçle görmek ve duymak

İç kulak çalışıyorsa ve/veya dış ve orta kulak ses iletmiyorsa, kemik yolu sistemleri ses iletiminde yardımcı olur.
Bu sistemler, sesi mekanik salınımlarla kafatasına ve
oradan iç kulağa iletir.

la belle gözlük işitme sistemi, duyma modülüyle gözlüğü şık
biçimde birleştiriyor. Böyleklikle la belle neredeyse görünmezdir: İş hayatında ve özel hayatta dikkat çekmeden doğal
işitme duygusuna değer verenler için mükemmeldir.

Kendi gözlüğünüz işitme sistemine
dönüşüyor

la belle gözlük işitme sistemleri hem hava hem de kemik
yoluyla duyma için üretilmiştir.

Gözlüğünüz için kemik yolu işitme sistemi
İşitme modülü ve gözlüğü benzersiz biçimde birleştiren
bu kombinasyon, kemik yolu işitme sistemleri alanında
yıllardır öncüdür. Bu kadar zarif ve bu kadar konforlu
kullanabileceğiniz başka bir sistem bulamazsınız. En
modern teknoloji net işitme hissi sağlar.
Kendiniz bir deneyip farkına varınız!

Kemik yolu
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Gözlük işitme sistemleri
Tek gereçle görmek ve duymak: Bu kadar basit ve iyi.
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la belle: Tek gereçle görmek ve duymak
Tek kelimeyle dahice: Gözlüğünüz işitme sistemine
dönüşüyor
Patentli işitme modülü, gözlüğünüzün ek faydasının
neredeyse görünmez olduğu şekilde teknik ve görsel
olarak gözlüğünüze dahice yerleştiriliyor. Gözlüğün
kafadaki alıştığı konumuyla yeni işitme sisteminiz:

Tüm gözlükler için tek bir işitme
modülü
Pratiktir. İş, okuma ya da güneş gözlüğü olsun: Tüm
gözlükleriniz için tek bir işitme modülüne ihtiyacınız var.
Kolayca takın ve kullanın.
Klick.
İşitme
modülü

• otomatik olarak en uygun şekilde kafanızda konumlandırılır,
• sizin için hissedilmez,
• başkaları için neredeyse görünmezdir.

„Gözlüğümü sadece okumak için değil, aynı zamanda
duymak için de kullanıyorum. Harika bir çözüm.“

Böyle rahat, zarif ve konforlu kullanabileceğiniz başka bir
işitme sistemi bulamazsınız.
la belle işitme sistemi „made in Germany“ olup uzun süre
kesinlikle memnun kalacağınız kaliteli bir üründür.

Esnektir. Gözlüğünüzü alıştığınız biçimde, işitme modülü olmadan da zarif gözlük ucuyla kullanabilirsiniz.

Gözlük ucu

Üstün teknoloji
Hafif - güçlü performanslı
• Kolay kullanırlılık
• Gerçeğe yakın iyi ses
• İşitme anlaşılırlığının otomatik olarak uyarlanması
• Çok sesli ortamlarda bile mükemmel duyma
• Rahatsız edici seslerin yalıtılması

İşitme teknisyeninize danışabilirsiniz
Gözlüğünüze uygun işitme modülü

la belle neredeyse tüm işitme sorunları için uygun çözümler sunar. Hangi la belle işitme sisteminin size uygun olduğu konusunda işitme teknisyeniniz size fikir
verecektir.
Onunla bu konuyu görüşün!

