








Roger to nowe, rewolucyjne, cyfrowe systemy wspomagające słyszenie
Roger to nowy, cyfrowy standard firmy Phonak, który przekracza możliwości wszystkich, istniejących obecnie systemów FM 
i systemów cyfrowych. To zadziwiający przełom w pokonywaniu problemów związanych z rozumieniem mowy w hałasie 
i wyeliminowanie - raz na zawsze - technicznych zawiłości.

•	Maksymalne możliwości - najlepsze w branży możliwości rozumienia mowy w hałasie,
•	Zero kłopotów - brak konieczności programowania częstotliwości, łączenie urządzeń      
 jednym kliknięciem,
•	Pełna kompatybilność - współpracuje z niemal każdym zausznym aparatem słuchowym,      
 implantem ślimakowym i systemem nagłośnienia.

Roger
Wypełnia luki w rozumieniu
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Carista 5 | 3
Aparaty słuchowe Carista 5 | 3 funkcjonują w oparciu o AudioEffi ciency - jedną z najbardziej 
zaawansowanych technologii przetwarzania dźwięku w aspekcie polepszenia rozumienia mowy 
oraz poprawy komfortu Użytkownika. Carista oferuje wiele funkcji i możliwości, które dotychczas 
pozostawały niedostępne w segmentach funkcjonalno-cenowych 5 | 3.

www.bernafon.com

Acustica Sp.z o.o.
80-465 Gdańsk, ul. Hynka 73A
E-mail info@bernafon.pl
Telefon +48 58 511 08 03

ZROZUMIAŁOŚĆ MOWY

 · ChannelFree™
 · Adaptacyjna Kierunkowość

KOMFORT

 · Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus w segmencie 5* oraz 3*
 · Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus w segmencie 5* oraz 3*
 · Redukcja Hałasów Transjentowych (impulsowych) w segmencie 5* 
 · Bezprzewodowa Koordynacja Dwuuszna w segmencie 5* oraz 3*
 · Zaawansowany Menager Cichych Dźwięków

PERSONALIZACJA ORAZ ŁĄCZNOŚĆ 
 BEZPRZEWODOWA

 · Dopasowanie ukierunkowane na cechy języka
 · REMfit™ – proste i efektywne dopasowanie uwzględniające 
dane REM

 · Łączność Bluetooth® z telefonami komórkowymi, stacjonarnymi, 
TV, kinem domowym itp

 · poprzez urządzenie SoundGate2 w segmencie 5* oraz 3*
 · Zaawansowany program słuchowy „Widownia” 
w segmencie 5* oraz 3*

*  oznacza funkcję dotychczas niedostępną 
w określonym segmencie cenowym
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Rixx G2. 
Elegancki i stylowy.
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Aparaty słuchowe f irmy Audio Service:

Aparaty słuchowe firmy Audio Service 
dostępne w dobrych punktach protetycznych 
na terenie całego kraju, więcej na:
www.audioservice.pl






