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Przewodzenie powietrzne la belle

la belle systemy słuchowe z okularami

Systemy słuchowe – przewodzenie powietrzne

Widzieć i słyszeć w jednym

Systemy słuchowe pomagają wyrównać utratę słuchu
w przypadku, gdy uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim
bądź średnim utrudnia zrozumienie.

Systemy słuchowe z okularami la belle stanowią eleganckie
połączenie modułu słuchowego i okularów. Dzięki temu

la belle jest niemal niezauważalne. Idealne dla osób
ceniących w życiu prywatnym lub zawodowym dyskretne
rozwiązanie dla zapewnienia naturalnych wrażeń słuchowych.

Jeżeli preferujesz indywidualne i dyskretne rozwiązanie,
to systemy słuchowe z okularami la belle są dla Ciebie
właściwym wyborem.

Systemy słuchowe z okularami la belle – otrzymasz w wersji
z przewodzeniem powietrznym i kostnym.

Twoje własne okulary stają się
systemem słuchowym
la belle: system słuchowy z przewodzeniem
powietrznym do Twoich okularów
Jedyne w swoim rodzaju połączenie modułu słuchowego
i okularów na obszarze systemów słuchowych z przewodzeniem powietrznym. Wysoki komfort noszenia i
doskonałe wrażenia słuchowe wprawią Cię w zachwyt.
Przekonaj się sam(-a)!
Przewodzenie powietrzne
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systemy słuchowe z okularami
Widzieć i słyszeć w jednym: tak prosto i tak dobrze.

Rozumiemy słyszenie.
Przewodzenie powietrzne

la belle: widzieć i słyszeć w jednym
Po prostu genialne: Twoje okulary staną się
systemem słuchowym
Opatentowany moduł słuchowy zostanie zintegrowany
z Twoimi okularami w sposób technicznie i optycznie tak
dalece wyrafinowany, że dodatkowa funkcja okularów
będzie praktycznie niezauważalna. Dzięki umiejscowieniu
okularów, do którego jesteś przyzwyczajony(-a) Twój nowy
system słuchowy jest
• zawsze idealnie umiejscowiony na głowie
• niewyczuwalny dla Ciebie
• praktycznie niezauważalny dla innych osób

„Dzięki moim okularom mogę teraz nie
tylko czytać, ale i dobrze słyszeć.
		Fantastyczne rozwiązanie.“

Jeden moduł słuchowy – do wszystkich rodzajów okularów
Praktyczny. Czy to okulary do pracy, czytania czy też
przeciwsłoneczne – potrzebujesz tylko jeden moduł do
Twoich okularów. Zamocuj i gotowe!
Klick.

Elastyczność. Noś okulary również bez modułu
słuchowego – z dyskretną końcówką.

Żaden inny system słuchowy nie jest wygodniejszy, bardziej komfortowy i dyskretny.
System słuchowy la belle jest produktem „made in Germany”. Wysoka jakość gwarantuje długą przyjemność z
użytkowania.

Wyrafinowana technika
Niemal niewidoczny – z dużymi możliwościami
• Łatwa obsługa
• Realistyczny, dobry dźwięk
• Automatyczne dopasowanie do rozumienia słuchowego
• Doskonałe słyszenie również w hałaśliwym otoczeniu
• Wyciszenie szumów

Moduł
słuchowy

Końcówka

Twój protetyk słuchu udzieli Ci porad
Właściwy moduł słuchowy do Twoich okularów

System słuchowy la belle oferuje Ci odpowiednie
rozwiązania w niemal wszystkich problemach ze słuchem.
Twój protetyk słuchu chętnie Ci doradzi, który z systemów
słuchowych la belle jest odpowiedni dla Ciebie.

Zapytaj w filii!

