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Przewodzenie kostne headset

Systemy słuchowe headset

Systemy słuchowe z przewodzeniem kostnym

Jaka muzyka, taka ochota

W przypadku, gdy ucho wewnętrzne jest sprawne, a ucho

Innowacyjne systemy słuchowe headset są lekkie, wygodne
w noszeniu, dopasowują się do każdego kształtu głowy oraz
oferują naturalne wrażenia słuchowe.

środkowe i zewnętrzne nie pozwalają na przeniesienie
dźwięków, pomocą służą systemy przewodzenia kostnego.
Przenoszą one dźwięki za pomocą mechanicznych drgań

Systemy słuchowe headset stanowią dobre rozwiązanie,
jeśli wymagane jest przewodzenie kostne.

do kości czaszki, a następnie do ucha środkowego.

Odrobinę inny sposób
System słuchowy z przewodzeniem kostnym w
postaci headsetu
Korzyściami zastosowania są prostota obsługi
oraz bardzo elastyczne możliwości dopasowania.
Najnowocześniejsza technika zapewnia doskonałe
wrażenia słuchowe.
Przekonaj się sam(a)!
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System słuchowy headset
Jaka muzyka, taka ochota.
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Systemy słuchowe headset
Załóż i gotowe
Opatentowany moduł słuchowy znajduje się na metalowym uchwycie o regulowanej długości, przypominając
headset lub słuchawki.
Dzięki takiemu umiejscowieniu modułów słuchowych
Twój nowy system słuchowy jest:

Dopasowuje się do każdej formy
głowy
Dla małych i dużych użytkowników
Lekki i delikatny metalowy uchwyt o regulowanej długości
można szybko i łatwo dopasować do każdego kształtu
głowy. Odpowiednie dopasowanie systemu słuchowego
to kwestia sekund.

• możliwy do idealnego dopasowania na głowie
w zaledwie kilku ruchach,
• lekki i tym samym niemal niewyczuwalny.
headset-system słuchowy jest produktem „made in Germany”. Wysoka jakość gwarantuje długą przyjemność z
użytkowania.

„Super – system słuchowy headset
Można w bardzo łatwy i szybki sposób
umieścić na głowie.“

Wyrafinowana technika

Twój protetyk słuchu udzieli Ci porad

Mała waga – duże możliwości

Właściwy moduł słuchowy dla Twoich potrzeb

• Łatwa obsługa
• Realistyczny, dobry dźwięk
• Automatyczne dopasowanie do rozumienia słuchowego
• Doskonałe słyszenie również w hałaśliwym otoczeniu
• Wyciszenie szumów

headset-system słuchowy oferuje Ci odpowiednie
rozwiązania w niemal wszystkich problemach ze słuchem.
Twój protetyk słuchu chętnie Ci doradzi, który z systemów
słuchowych headset jest odpowiedni dla Ciebie.
Zapytaj w filii!

