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Başlık kemik yolu

Başlık işitme sistemleri

Kemik yolu işitme sistemleri

Sadece ne değil, nasıl duyduğunuz da önemli

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.

Yenilikçi başlık işitme sistemleri hafif, kolayca takılır, her
türlü kafa biçimine uyum sağlar ve doğal işitme hissi verir.
Başlık işitme sistemleri, bir kemik yolu gerekli olduğunda,
çok iyi bir çözüm sunar.

Biraz daha farklı bir yöntem
Başlık olarak kemik yolu işitme sistemi
Avantajları kolay kullanım ve oldukça esnek olan uyumdur. En modern teknoloji mükemmel bir işitme hissi
sağlar.
Kendiniz bir deneyip farkına varınız!
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Başlık işitme sistemleri

Her türlü kafa biçimine uygundur

Başınıza takın: tamam!

Küçükten büyüğe kadar

Patentli işitme modülü, genişliği ayarlanabilir bir metal
düzenekte bulunuyor ve bir başlığa veya bir kulaklığa
benziyor.

Hafif ve zarif metal düzenek iki genişlik ayarı üzerinden
hızlı ve kolayca farklı baş büyüklüklerine ayarlanabilir.
Böylelikle işitme sistemini birkaç saniyede doğru konuma
getirebilirsiniz.

İşitme modüllerinin belirlenmiş konumundan dolayı yeni
işitme sisteminiz
• bir takışta oturması gerektiği gibi başınıza yerleştirilir,
• hafiftir ve neredeyse hissedilmez.
Başlık işitme sistemi, „made in Germany“ olup uzun bir
süre memnun kalacağınız kaliteli bir üründür.

„Mükemmel: Başlık işitme sistemi
gayet basit ve hızlı biçimde
başınıza uygun olarak yerleştirilebilir.“

Üstün teknoloji

İşitme teknisyenine danışabilirsiniz

Hafif - güçlü performanslı

İhtiyaçlarınıza uygun işitme modülü

• Kolay kullanırlılık
• Gerçeğe yakın iyi ses
• İşitme anlaşılırlığının otomatik olarak uyarlanması
• Çok sesli ortamlarda bile mükemmel duyma
• Rahatsız edici seslerin yalıtılması

Başlık işitme sistemi size hemen hemen her duyma sorununa uygun çözüm sunar. Hangi işitme sisteminin sizin
için uygun olduğu konusunda işitme teknisyeniniz size
memnuniyetle bilgi verecektir.
Onunla bu konuyu görüşün!

