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Több stílusban és
méretben, melyek
feldobják az Ön
napját

Lelje örömét
minden
hangban

Egy olyan világot szeretnénk, melyben minden
ember élvezheti a mindennapjait színesítő hangokat.
A Sonic-kal minden nap jobban hangzik.

Pep puts the sounds you’ve
been missing back into your
life. Pep is modern and
stylish, yet discreet and easy
to operate. With Pep, the latest
digital hearing technology
and the benefits you're looking
for are within your reach.
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Ismerje meg
a Bliss által nyújtott
örömöket
Társalgás a barátokkal. Reggeli a kávézóban.
Nosztalgiázni a régi szép időkről akár telefonon is
vagy nevetgélni a kedvenc unokahúggal. Az örömnek
sok hangja van – és Ön nem szeretne egyikről sem
lemaradni. Ismerkedjen meg egy olyan hallókés
zülékkel, amely tiszta, természetes hallásélményt
biztosít minden élethelyzetben. Ismerje meg a Blisst!

bliss

A Boldogság pont így hangzik
A Bliss mosolyt csal az
Ön arcára. A legújabb
digitális jelfeldolgozó
technológiák segítségével
a Bliss a mindennapi
társalgásokat minden
ízében élvezetesebbé teszi.

Hangsúly a
beszédérthetőségen
A Beszédfüggő jelfeldol
gozás megőrzi a beszéd
árnyalatnyi változásait –
a halk és hangos hangokat
minden egyes szóban. Ezen
apró részletek segítségével
Ön jobban megérti a
különböző szavakat,
így növelve a beszéd
érthetőségét. A Beszéd
függő jelfeldolgozásnak
köszönhetően a beszéd
jobban érthetővé válik,
így Ön aktív részese lehet
a társaságnak.

Technológiák, melyek
megszüntetik a
nemkívánatos zajokat
A Bliss összetett
zajcsökkentő rendszerrel
dolgozik észrevétlenül a
háttérben a zavaró hangok
kiküszöbölése érdekében.
A Beszédkiemelő
zajcsökkentés előtérbe
helyezi a beszédet a
környezeti zajokkal
szemben, ezzel növelve a
társalgások komfortérzetét
és a beszéd tisztaságát.
Az Impulzus zajcsökkentés
elnyomja a váratlan hangos
hangokat, mint például az
evőeszközök csörrenését
vagy a kulcscsörgést.

Nincs többé sípolás
A visszacsatolás – az
idegesítő sípolás – egy
olyan dolog, amelyet
elfelejthet a Bliss
segítségével.
Az Adaptív visszacsatolás
kezelő a sípolást még
azelőtt megszünteti, mielőtt
az elkezdődne. A Bliss
eltávolítja a kellemetlen
jeleket – még mielőtt azt Ön
meghallhatná – a
sípolásmentes könnyed
hallásért.

Bliss Maradjon
kapcsolatban a világgal!
A világ tele van kommunikációs eszközökkel, például
mobiltelefonnal, televízióval, digitális zenelejátszóval,
számítógéppel. A Bliss segít mindezekhez kapcsolódni.
Válasszon az alábbi opcionális kiegészítők közül:

Bliss
CIC
A Bliss élmény.
A különbség olyan t ermészetes
lesz, mint a mosoly az
Ön arcán.

SoundGate · Ez a vezeték nélküli berendezés olyan
bluetooth-os készülékekkel tudja összekapcsolni a Blisst,
mint a mobiltelefon, zenelejátszó, számítógép stb.
TV adapter · Közvetlenül a televízió hangját továbbítja a
SoundGate eszközön keresztül egyenesen az Ön Bliss
hallókészülékébe. Így nem marad le semmiről!
Telefon adapter · Lehetővé teszi, hogy vezetékes
telefonhívásait a hallókészülékén keresztül tudja fogadni.

BTE

szürkésbarna

vékonycsővel

Bliss
Teljességgel elbűvölő

Távirányító · A távirányító
segítségével programot válthat
és állíthat a hangerőn anélkül,
hogy h
 allókészülékéhez érne.
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Az Ön szükségleteihez különböző technológiai
tudással képes alkalmazkodni a Bliss. Kérdezze
audiológusát, hallásgondozó szakemberét, az Önnek
legmegfelelőbb modellről!
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