Twój protetyk słuchu:

Ciesz się znakomitym
brzmieniem życia

Aparaty słuchowe
pomagają Ci
być aktywnym
Słyszenie to klucz do aktywnego, bogatego
życia. Im lepiej słyszysz, tym łatwiej jest Ci
nadążać za rozmowami i w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym, towarzyskim.
Kiedy masz ubytek słuchu, Twój mózg musi
pracować o wiele intensywniej, by nadawać
znaczenie dźwiękom. To męczące i frustrujące.
Na szczęście nowe aparaty słuchowe
Oticon Geno są wystarczająco wydajne, aby
kompensować nawet znaczny ubytek słuchu.
Pomagają Ci być bardziej aktywnym towarzysko,
a dzięki kontaktom z innymi ludźmi Twój mózg
jest lepiej stymulowany.
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CZY WIESZ, ŻE...?
Słyszymy mózgiem, nie uszami.
Uszy są jak odbiorniki, które
wychwytują dźwięki. I przekazują
je do mózgu. To właśnie mózg
przetwarza dźwięki i nadaje im
znaczenie. Rozpoznaje także,
skąd dochodzą i pozwala
decydować, których dźwięków
chcemy słuchać.

www.oticon.pl/geno

Komfortowe
wrażenia słuchowe
Pomaga Ci lepiej słyszeć mowę
Funkcja Free Focus w Oticon Geno pomaga
Ci w głośnym otoczeniu skupić się na dźwiękach
dochodzących z przodu. Ale nawet kiedy
koncentrujesz się na mowie, nadal będziesz
słyszeć dźwięki otoczenia.

Uwzględnia Twoje preferencje słuchowe
Działanie wielu aparatów słuchowych opiera się na
założeniu, że u wszystkich sprawdzają się takie same
rozwiązania. Ale słuch każdego z nas jest wyjątkowy
– tak jak odciski palców – a to dlatego, że każdy mózg
inaczej interpretuje dźwięki.

Free Focus ma trzy różne tryby kierunkowości
i przełącza się między nimi automatycznie,
w zależności od środowiska akustycznego.

Aparaty słuchowe Oticon Geno mogą być dostosowywane do Twoich indywidualnych preferencji, by
dawać Ci bardziej naturalne wrażenia słuchowe, dzięki
wyjątkowej funkcji Oticon YouMatic.

Oticon Geno – stworzony,
byś znakomicie słyszał
Naturalne wrażenia słuchowe oparte na
BrainHearing™
Dobre aparaty słuchowe nie tylko pomagają Ci lepiej
słyszeć mowę, ale też zapewniają dźwięk, który brzmi
naturalnie oraz dostarczają Twojemu mózgowi więcej
szczegółów dźwięku, by zmniejszać wysiłek wkładany
w słuchanie.

Wykorzystaj możliwości Twoich aparatów
słuchowych
Oticon ConnectLine to rodzina urządzeń pozwalających Ci uzyskać jeszcze więcej korzyści z aparatów
słuchowych Oticon Geno.
ConnectLine ułatwia Ci wiele codziennych czynności – rozmawianie przez telefon, rozmawianie
ze znajomym w głośnym otoczeniu, oglądanie
telewizji, słuchanie muzyki czy prowadzenie
videorozmów.

Aby dowiedzieć się, co Oticon Geno może dla Ciebie
zrobić, porozmawiaj ze swoim protetykiem słuchu
lub odwiedź stronę oticon.pl/geno.

aparat zauszny

W łączności ze światem

aparat wewnątrzuszny

Aparaty słuchowe Oticon stosują technikę
BrainHearing – rozwiązanie o różnych stopniach
zaawansowania, które ma na celu wspomagać Twój
mózg i ułatwiać mu rozumienie dźwięków.

Streamer Pro zmienia Twoje aparaty słuchowe
w osobisty bezprzewodowy zestaw słuchawkowy,
przesyłając sygnał audio z połączonych urządzeń
do aparatów. Jest łatwy w użytkowaniu i obsłudze.
Działa również jako pilot do aparatów słuchowych
i umożliwia korzystanie z ConnectLine App.
Dowiedz się więcej na oticon.pl/connectline

Oticon Geno zapewnia dobrą rozdzielczość dźwięku,
jednocześnie ograniczając hałas. Oticon Geno daje Ci:

✓
✓
✓

znakomitą jakość dźwięku,
wybór modeli, kolorów i akcesoriów,
pełny system łączności.

Wybierz spośród kilku modeli i kolorów.

Uwaga: ConnectLine jest dostępny dla wybranych modeli wewnątrzusznych.
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