
Niet uw eerste date, maar wel uw 
eerste hoortoestel.
Wees zelfverzekerd met de super discrete 
Phonak VirtoTM

 B-Titanium.





Wanneer een super discreet hoortoestel  
zo sterk als titanium is. Life is on.



Phonak VirtoTM B-Titanium –  
het in-het-oor hoortoestel 
van titanium

Super discreet
Virto B-Titanium is het kleinste Phonak in-het-oor hoortoestel ooit. Hij is zo discreet 
dat niemand kan zien hoe goed u kunt horen. 

Op maat gemaakt en van titanium
Virto B-Titanium is op maat gemaakt om perfect in uw oor te passen. Hij is gemaakt 
van medisch titanium waardoor hij ongelofelijk sterk, licht en duurzaam is.

Volledig automatisch
Virto B-Titanium bevat AutoSense OS™. Deze past zich automatisch aan elke 
geluidsomgeving aan, zodat u overal kunt genieten van uitstekende hoorprestaties.  
De hoortoestellen hoeven niet handmatig te worden bijgesteld.



Ware grootte



Titanium staat bekend om zijn kracht en duurzaamheid. Het wordt gebruikt 
voor medische producten, geavanceerde voertuigen en hightech sportartikelen. 
Dankzij de combinatie van een behuizing die zo dun is als papier en de kleinste 
elektronische componenten, is dit het kleinste op maat gemaakte hoortoestel 
van Phonak ooit. Virto B-Titanium is super discreet en tot 26% kleiner dan zijn 
voorganger.

Titanium – het sterkste 
en lichtste materiaal 
voor een super discreet 
hoortoestel 





Wees vrij met de super discrete 
Phonak VirtoTM B-Titanium.

Niet uw eerste speeltje, maar wel 
uw eerste hoortoestel.



Niet uw eerste speeltje, maar wel 
uw eerste hoortoestel.



Speciaal op maat 
gemaakt voor uw oren

Elk Virto B-Titanium-hoortoestel is op maat gemaakt zodat deze perfect in 
uw oor past en aan uw persoonlijke hoorbehoeften voldoet. Uw audicien 
meet uw gehoor en onderzoekt uw oren nauwkeurig. Hierna creëert Phonak 
uw persoonlijke hoortoestellen om u een perfecte en discrete pasvorm te 
bieden, evenals uitstekende hoorprestaties. Virto B-Titanium is ook water-  
en stofbestendig.





Volautomatisch, zodat  
u moeiteloos kunt 
luisteren, waar u ook 
bent

Bij de ontwikkeling van de Virto B-Titanium-hoortoestellen met 
het nieuwe AutoSense OS is rekening gehouden met uw 
alledaagse luistersituaties, waardoor de toestellen zich naadloos 
aanpassen, waar u ook bent. 

AutoSense OS analyseert iedere 0,4 seconden de geluiden om u 
heen en kan identificeren of u zich in een rumoerig restaurant, 
de auto, een concerthal of thuis bevindt. Het hoortoestel is 
gebaseerd op meerdere functies en voegt deze vervolgens samen 
om zich nauwkeurig aan te passen aan uw geluidsomgeving. 

U kunt genieten van uitstekende hoorprestaties en 
geluidskwaliteit, zonder dat u daarvoor uw hoortoestellen  
hoeft te bedienen … waar het leven u ook mag brengen.1, 2





1  Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening 
Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.

2  Phonak Field Study News, juni 2015. AutoSense OS Benefits of the next generation of technology automation.



Wanneer een super discreet hoortoestel  
zo sterk als titanium is. Life is on.
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Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. 
Life is on.

www.phonak.nl


