ZAPOSLOUCHEJTE SE DO ŽIVOTA
Sluchadla od společnosti audifon
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Kvalitní sluchadla „made in Germany�
audifon vyvíjí a vyrábí - jako jeden z posledních výrobců - moderní a vysoce výkonné sluchadlové
systémy, vyznačující se vysokou kvalitou, ve své německé centrále.
Společnost audifon je již celá desetiletí široce preferovanou značkou sluchadlových systémů.
Důvěřujte i vy našim zkušenostem a zažijte sami veškeré výhody moderních technologií sluchadlových systémů „made in Germany“.
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audifon – pro lepší sluch ve všech
životních situacích
Základem našeho úspěchu jsou kvalita návrhu

aby propojili moderní techniku s nejvyšší

a výroby a také vynikající poměr cena výkon.

spolehlivostí – abyste opět ve všech životních

Naši zkušení inženýři průběžně pracují na tom,

situacích dobře slyšeli.
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Proč je důležité rozpoznat ztrátu sluchu včas
Ztráta sluchu je pomalu probíhající proces,

Proto zkušení otorinolaryngologové a audio-

který postupuje po dlouhou dobu, aniž by si ho

logové doporučují v případě problémů se slu-

kdokoli povšiml. Odborníci vycházejí z toho,

chem začít včas používat příslušná sluchadla.

že problémy se sluchem jsou rozpoznávány a

Nejdůležitější krok je ten první: Jednejte

řešeny v průměru o sedm až deset let později,

včas a nechte si poradit od vašeho audiologa.

než by tomu mělo být.

Zkouška sluchu vám dá jistotu a trvá jen několik minut.

Během této doby mozek zapomene zacházet
se ztracenými zvuky – podobě jako u svalu,
který není procvičován. Porozumění mluvenému slovu, zvláště v nepříznivých situacích, se
zhoršuje. Zde pomohou sluchadla.
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Aby se dosáhlo optimálního
zážitku z poslechu, potře
buje člověk obě uši.
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Proč člověk slyší lépe oběma ušima
Lidské smyslové orgány jsou uspořádány více-

U většiny případů ztráty sluchu proto pouze

rozměrově: Dvě oči nám umožňují trojrozměr-

dvě sluchadla zabezpečí, aby zvukové vzruchy

né vidění. Díky dvěma nosním dírkám určíme

byly dobře zpracovávány oběma ušima. Vlast-

polohu zdroje různých pachů. A pouze se dvě-

ně stejně tak samozřejmě, jako je nošení brýlí

ma stejně dobře fungujícíma ušima se člověk

– vždyť v dnešní době již nikdo při problémech

dokáže orientovat v prostoru a těžit z dobré

se zrakem nepoužívá monokl.

srozumitelnosti mluveného slova a vysoké
kvality zvuku.
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Jaké vlivy má postupná ztráta sluchu na porozumění řeči
Ztráta sluchu přichází pomalu a často se stává

zvuky vyskytují. Váš audiolog Vám tak může

horší, aniž byste to zaznamenali. Na obrázku

ukázat Vaši sluchovou ztrátu a vše názorně

vpravo můžete vidět audiogram s vyznačeným

vysvětlit.

“řečovým banánem”. Obrázek ukazuje
každodenní zvuky, jejich frekvenci a úroveň.
V “řečovém banánu” (zobrazeném šedou
barvou napravo) je vyznačena hlasitost a
frekvence, ve kterých se jednotlivé hlásky/
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JAK VYPADAJÍ DNEŠNÍ
SLUCHADLA – KOLEKCE
SLUCHADEL AUDIFON

 ávěsná sluchadla s
Z
externím reproduktorem

Sluchadla od společnosti audifon přesvědčují nejen
svými technickými vlastnostmi, ale také svým designem a pohodlným ovládáním. Rozhodněte se pro
konstrukční tvar, který bude nejlépe vyhovovat vašim
osobním požadavkům.
Závěsná sluchadla s externím
reproduktorem
VÝHODY PRO VÁS
• Téměř je nevnímáte
• Snadno se nasazují
• Ostatní si jich téměř nevšimnou
• Přirozený zvuk, protože zvukovod není uzavřený
• Flexibilní i v případě zhoršení sluchu

Obrázky zobrazují příklady designu
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Závěsná sluchadla se středním

Závěsná sluchadla s mimořádně vysokým

zesílením

zesílením

VÝHODY PRO VÁS

VÝHODY PRO VÁS

• Snadné ovládání a manipulace

• V ysoké hodnoty zesílení při silné ztrátě sluchu

• Snadno se nasazují

• Snadné ovládání a manipulace

• Dokonalé usazení na uchu

• Snadno se nasazují

• Volitelně k dispozici s kosmetickou trubičkou

• Dokonalé usazení na uchu

– díky tomu není na uchu téměř vidět
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Výběr barev
Jestliže jste našli vhodný konstrukční tvar, můžete si zvolit z široké palety atraktivních
barevných variant.

graphit

arabica

beige

black

bronze

champagner

anthrazit

nougat

silbergrau

VÝHODY PRO VÁS
• Méně viditelné díky přizpůsobení vaší barvě vlasů
• Módní barvy pro větší individualitu
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Kosmetická trubička
Pomocí různého zvláštního příslušenství
můžete dále ovlivnit pohodlí nošení vašeho
sluchadla. Nasazování sluchadla ráno by se
mělo stát tak přirozeným, jako je čištění zubů.
Chtěli bychom, abyste svá sluchadla nosili rádi
– den co den. S kosmetickou trubičkou nebudete vaše závěsné sluchadlo téměř vnímat.
VÝHODY PRO VÁS
• Snadno se nasazují
• Ostatní je téměř neuvidí
• Volitelně s miniaturní ušní tvarovkou pro
dokonalé usazení v uchu
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Standardní zvukovodová sluchadla

Standardní ZVUKOVODOVÁ sluchadla

Miniaturní ZVUKOVODOVÁ sluchadla

VÝHODY PRO VÁS

VÝHODY PRO VÁS

• Snadno se nasazují

• Decentní a téměř neviditelná z pohledu ostatních

• Přirozené místo snímání zvuku

• Snadno se nasazují

• Optimální pro uživatele nosící brýle

• Přirozené místo snímání zvuku
• Optimální pro uživatele nosící brýle

Obrázky zobrazují příklady designu
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ZVUKOVODOVÁ mikrosluchadla
VÝHODY PRO VÁS
• Nejmenší možná konstrukce
• Ostatní je skoro neuvidí
• Přirozené místo snímání zvuku
• Optimální pro uživatele nosící brýle
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CO DNES DOKÁŽÍ MODERNÍ
SLUCHADLA
 řirozený zvuk a optimální
P
porozumění mluvenému
slovu
Se sluchadly od společnosti audifon se můžete znovu plně účastnit života – díky různým možnostem
nastavení také v nepříznivých akustických situacích.
Zvuk je přesvědčivě přirozený a ani rozhovor v hlučném prostředí není již žádným problémem.
Vyvinuli jsme různé technologie, abychom vám
usnadnili váš každodenní život.
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10k HD Sound

VÝHODY PRO VÁS

Plné spektrum zvuku pro

• S šířkou zvukového pásma až 10 kiloherzů se sluchadla audifon

vaše uši

přibližují rozsahu přirozeného sluchu a umožňují mimo jiné lépe
porozumět protistraně v komunikaci
• Zvláště při poslechu hudby můžete těžit z brilantního zvuku

Adaptive Sound Zoom

VÝHODY PRO VÁS

Zaměřeno na to podstatné

• Sluchadla se automaticky nasměrují na zdroje zvuku, jako například
na vaši protistranu v rozhovoru
• Je snazší se v rozhovoru koncentrovat
• Okolní zvuky jsou ztlumeny
• Komfort poslechu v hlučném prostředí

Scene Detect

VÝHODY PRO VÁS

Optimální poslech v každé

• Vaše sluchadlo automaticky rozpozná různé poslechové situace, jako

situaci

například „klid“, „vítr“ nebo „hudba“. Podle dané poslechové situace se
sluchadlo automaticky nastaví tak, abyste nemuseli provádět žádné
manuální změny.
• T ím je umožněno optimální porozumění mluvenému slovu –
bez ohledu na situaci, ve které se právě nacházíte
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Snadnější porozumění v hlučném prostředí
Každý z nás se denně pohybuje v nejrůznějších
hlučných prostředích. Aby však docházelo k
zesílení jen těch zvuků, které jsou pro vás důležité, vybavili jsme naše sluchadla moderními
technologiemi:
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Adaptive Feedback

VÝHODY PRO VÁS

Guard

• Díky moderní analytické technice od společnosti audifon je zameze-

Již nikdy obtěžující pískání

no vzniku nepříjemných pískavých zvuků
• Bezstarostné nošení sluchadel

Adaptive Noise Guard &

VÝHODY PRO VÁS

Machine Noise Guard

• Sluchadla audifon reagují ve zlomku sekundy a sníží hlasitost zvlášť

Komfort poslechu v hlučných

intenzivních zdrojů zvuku. Těmi mohou být například vysavače, kli-

situacích

matizace nebo tramvaje.
• Současně je zachována reprodukce mluveného slova, a tak je mu
snadněji rozumět

Wind Shield

VÝHODY PRO VÁS

Zeslabení hluku větru

• Ať jste na procházce kolem jezera, na projížďce na kole nebo procházíte městem, díky potlačení hluku větru u sluchadel audifon si můžete uvolněně užívat veškerých aktivit ve venkovním prostředí.
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Ochrana a péče o vaše sluchadla
Bez ohledu na to, jaký typ sluchadel nosíte:

Přesto je třeba sluchadla denně sušit. Aby bylo

Každý z nich je v přímém kontaktu s vaší po-

možné zajistit bezvadnou funkci vašich slu-

kožkou. Související tvorba potu může v dlou-

chadel a tím dlouhodobě také váš požitek z

hodobém horizontu vyvolat poškození přístro-

poslechu, nabízí společnost audifon speciální

je. Závěsná sluchadla od společnosti audifon

produkty pro péči o vaše sluchadla, které zaru-

jsou potažena vodoodpudivou vrstvou, tzv.

čují jejich optimální čištění.

nanoShield, která preventivně zamezuje
poškození vlhkostí.

22

Řada produktů audifon pro

Sušicí stanice audifon dry

Ultrazvuková myčka

Care pro péči o sluchadla

star UV 2 a dry go

audifon u-sonic

VÝHODY PRO VÁS

VÝHODY PRO VÁS

VÝHODY PRO VÁS

• Speciální produkty k hygienické-

• Plně automatické sušení vašich

• Vaše tvarovka se hygienicky vyčis-

mu čištění a sušení
• Prodloužená životnost a funkce
vašich sluchadel
• Šetrné, hygienické a rychlé čištění
vašich sluchadel

sluchadel pouhým stiskem tla-

tí s použitím pouhé čisté vody
• Jednoduše stiskněte senzor a zby-

čítka
• Hygienické čištění prostřednictvím ultrafialového světla UV-C

tek již plně automaticky zařídí čistička audifon u-sonic
• Ideální na cesty

(dry star UV 2)
• Ideální na cesty (dry go)
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Váš specialista na sluchadla

info@audifon.com
www.audifon.com

