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NOWOŚĆ: SINA G3
Najmniejszy model  
w rodzinie aparatów we-
wnątrzusznych - dostępny ze 
wzmocnieniem od 40  
do 71 dB, z funkcją bezprze-
wodową i bez niej.

NOWOŚĆ: IDA G3
Wewnątrzuszny model  
z mikrofonem kierunkowym. Wyposażony 
w standardzie w system wielomikrofonowy 
AudioTronic oraz programowalny przełącz-
nik kołyskowy. 

NOWOŚĆ: VEGA G3
Popularny model Vega  
z nowym przyciskiem programo-
walnym zapewniającym pewniejs-
zą i wygodniejszą obsługę. 

NADESZŁA NOWA       NERACJA

NOWOŚĆ: RIXX G3

Popularny model Rixx korzysta  
z nowej technologii G3 w bardzo 
szczególny sposób. Teraz, dzięki 
aplikacji Smart Remote możliwe 
jest zdalne sterowanie aparatem 
za pomocą smartfona.

NOWOŚĆ: TECHNOLOGIA G3  
W MOOD 8 G3 ORAZ SUN 8 G3
W przypadku Mood 8 G3 oraz Sun 8 G3, technologia G3 znajduje się w obu tych 
popularnych modelach, wraz z szerokim wyborem rozwiązań akcesoriów 
opcjonalnych. Państwa pacjenci skorzystają w szczególności z nowych opcji 
łączenia aparatów słuchowych z innymi źródłami dźwięku.

NOWOŚĆ: DUO G3

Klasyczny model zauszny DUO G3 
dostępny jest teraz w nowej, stylowej 
obudowie posiadającej ulepszone 
złącze cienkiego wężyka Thin Tube.

NOWOŚĆ: P G3

Model P oferuje idealne wsparcie 
dla głębokiego ubytku słuchu. 
System wspomagania słuchu jest 
niezwykle wszechstronny dzięki 
funkcjom technologii G3 i możli-
wościom PT 8 i 12. Aparat słuchowy 
P G3 wyposażony jest również  
w generator szumu.

W sierpniu 2015 r. firma Sivantos zajęła nowoczesny budynek o łącznej powierzchni 3300 m2. Dodatkowo prze- 
strzeń otworzyła drzwi do nowych możliwości. Ogromną halę produkcyjno-logistyczną (ponad 2100 m2) 
wypełniły nowe maszyny, w sekcji ShellLab dotych-
czasowe drukarki laserowe zostały zastąpione przez 
nowoczesne, diodowe drukarki 3D. Umożliwi to uspra-
wnienie procesu produkcji wkładek usznych i obu-
dów do aparatów ITE. Inwestycja ta pozwala firmie  
Sivantos przygotować się na przewidywany dłuterminowy 
wzrost rynku w obrębie branży aparatów słuchowych, daje 
także możliwość rozbudowania zespołu specjalistów.

SIEDZIBA FIRMY SIVANTOS -
PRODUCENTA APARATÓW SŁUCHOWYCH MARKI SIEMENS I AUDIO SERVICE

Centrum szkoleniowe w siedzibie  
firmy Sivantos
W siedzibie firmy Sivantos powstała specjalna strefa dla gości z wygodnymi, nowoczesnymi i przestronnymi salami 
konferencyjnymi, które wyposażone są w profesjonalny sprzęt audiowizualny. Umożliwia to organizację spotkań  
i szkoleń na najwyższym poziomie. Nowoczesny design całego obiek-
tu odzwierciedla dążenie do ciągłego rozwoju firmy, otwartość na 
nowe technologie i rozwiązania. 
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Nowy poziom zasadniczy.
Dla fachowo dostosowanych wrażeń słuchowych.

www.bestsound-technology.pl

Trzy nowe rodziny z poziomu zasadniczego Orion 2, Sirion 2 
i Intuis 2 dostarczają rzetelne wrażenia słuchowe, wysoki 
poziom komfortu użytkowania oraz łatwość obsługi. 
Dostępne są jako aparaty typu RIC, zauszne (BTE) oraz 
wewnątrzuszne (ITE), każdy model wyposażony  
w niezawodną technologię Siemens – tym samym oferują 
rozwiązanie dla niemal wszystkich pacjentów.

Rodzina Intuis 2 ze swoimi prostymi funkcjami zadowoli 
tych, którzy preferują najłatwiejsze rozwiązania. Pacjenci 
szukający dyskretnego rozwiązania znajdą je w rodzinie 
Sirion 2. Wszystkie modele z rodziny, nawet małe aparaty 
CIC, mogą być zdalnie sterowane przez aplikację 
touchControl App™ – dla absolutnej dyskrecji. Nowy 
poziom zasadniczy zaspokoi tych, którzy chcą czegoś 
więcej: dzięki łączności bezprzewodowej, Orion 2  

w połączeniu z urządzeniem easyTek oferuje nie tylko 
zdalną kontrolę, ale nawet opcję transmisji audio.

Nie ma więc znaczenia, czego potrzebują pacjenci, jakie 
mają życzenia czy wymagania, z tak wszechstronną gamą 
produktów zadowolisz niemal wszystkich. 

Życie brzmi wspaniale.Poziom zasadniczy 

Sivantos Sp. z o.o. jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.


