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Virto V - et lille apparat der vil frem i verden
At høre godt i mange forskellige situationer er i bund og grund det, som klienter med en
hørenedsættelse ønsker og forventer. Diskretion er et must for høreapparatbrugere – især
førstegangsbrugere, som foretrækker i-øret-apparater.
Et høreapparat skal derfor kunne opfylde følgende:
… fungere nøjagtigt og
præcist i mange
forskellige lyttemiljøer
… tilbyde en
problemfri
lytteoplevelse og
være let at bruge

… være diskret uden
at gå på kompromis
med ydeevnen

… leve op til brugerens
individualitet og
forventninger

Virto V tilbyder dine kunder det ultimative indenfor diskretion,
kompatibilitet og funktionalitet.
Floating Antenna™
Denne banebrydende teknologi gør det muligt at positionere antennen fleksibelt i skallen, hvilket gør det
muligt at lave mindre og mere håndterbare i-øret-apparater.
Avanceret chip-teknologi
Bedre lydkvalitet takket være det bredeste dynamiske inputområde i branchen.
Binaural VoiceStream Teknologi™
Streamer lyden i fuld båndbredde mellem de to høreapparater, hvilket giver en uforlignelig
taleforståelighed og en bedre lydkvalitet.
Floating Antenna™
Denne banebrydende teknologi gør det muligt at positionere antennen
fleksibelt i skallen, hvilket gør det muligt at lave mindre og mere
håndterbare i-øret-apparater.
Trådløs funktionalitet
Nu muligt i en model med batteristørrelse 10 på grund af den mere
effektive chipteknologi, der har et lavere batteriforbrug.
AutoSense OS
Med over 200 forskellige indstillingsmuligheder opfanger og analyserer dette
operativsystem lydene i realtid, så de passer præcis til klientens lytteomgivelser.
AOV – akustisk optimeret ventilation
Ved at anvende en række avancerede algoritmer defineres den akustiske masse, model og åbning, hvilket
giver optimal hørekomfort og maksimerer ydeevnen.
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Kompatibilitet med vores trådløse kommunikationsportefølje er et længe ventet gode, som gør
Virto V til en ener i vores ITE-kollektion.
Phonak Virto V tilbyder nu endnu flere tilkoblingsmuligheder med det trådløse, retningsbestemte
høreapparat og det trådløse, retningsuafhængige (omni) høreapparat i størrelse 10. Hvis det er nødvendigt
i krævende lyttesituationer, kan klienterne få endnu mere ud af deres Virto V-høreapparater med vores
omfattende udvalg af trådløst tilbehør.
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CPR-nummer og serienummer
Når vores kære forbrugere henvender sig til os, for at bestille tilbehør til høreapparaterne, beder vi altid
om cpr nummeret og serienummeret på apparatet. Det vil være en kæmpe hjælp for forbrugeren, hvis I
noterer serienummeret på apparatet på de bestillingssedler, I udleverer til kunden i forbindelse med salg
af høreapparatet, da de fleste forbrugere har svært ved at se nummeret inde i apparatet.
Vi bruger informationen om serienummeret til at sikre os, at kunden får tilsendt det rigtige tilbehør.
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Aktive bestillingssedler - nu på phonakpro.dk
Som noget nyt kan du nu hente vores bestillingssedler i aktivt pdf format på
vores hjemmeside.
Gå ind under fanen >Værktøjer< og find dem i højre side-bjælke.
Du kan sende den udfyldte pdf direkte til vores ordremodtagelse ved at klikke
i øverste højre hjørne hvor der står >Submit< - husk også at gemme en kopi
til din egen journal.
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