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Acriva 9 Compact Power Plus BTE
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Classificação: Ainda não foi avaliado
Perguntar sobre este produto.

Descrição

Foco na Máxima Precisão
Foco no que você quer ouvir
As câmeras digitais são amplamente usadas ao redor do mundo.
Elas nos permitem focalizar momentos preciosos, capturá-los e compartilhá-los com outros. Os aparelhos auditivos digitais não são tão
diferentes. Eles permitem que você se concentre no que você quer e precisa ouvir e, dedicar-se às conversas com seus entes queridos,
amigos e colegas.
A mais nova família de aparelhos auditivos da Bernafon, Acriva, ajuda-o a focalizar novamente nestes momentos preciosos.
Desenvolvidos em Berna, Suíça, nossos aparelhos auditivos com engenharia de precisão foram feitos para aumentar a compreensão de fala e
maximizar o conforto auditivo. Tudo enquanto se concentra nas suas necessidades e preferências individuais.
Foco na Mais Recente Tecnologia
As soluções auditivas de Acriva apresentam a nova tecnologia Audio Efficiency™ 2.0 da Bernafon. Este é um sistema que combina e coordena
recursos sofisticados de fala, conforto e individualização numa forma similar de um maestro conduzindo uma orquestra. Esta coordenação
garante que você desfrute de todos os benefícios oferecidos por Acriva.
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Ouvir o que você quer ouvir. Acriva aumenta a compreensão de fala e proporciona um som claro e natural usando o processamento de sinal
ChannelFree™, patenteado pela Bernafon. Se você sair pra jantar com amigos, estiver em casa com sua família ou for assistir a uma
apresentação, Acriva não o deixará pra baixo.
Livrar-se de ruídos incômodos. Acriva cria uma experiência acústica ideal livrando-se dos ruídos indesejáveis ao seu redor assim como
suprimindo qualquer feedback que venha do próprio aparelho auditivo. Isto torna Acriva extremamente confortável para usar e reduz seu
esforço auditivo.
É da sua escolha. Acriva oferece uma ampla gama de diferentes estilos, características e cores para sua escolha. Com diversos acessórios,
Acriva também lhe proporciona a liberdade da conectarse sem fio a várias fontes sonoras. Nunca foi tão fácil desfrutar da música, assistir à TV
ou simplesmente falar com os amigos através de um celular ou telefone fixo.
Foco na Conectividade
Com mais opções do que nunca para conectividade sem fio, seus pacientes se beneficiarão da tecnologia mais recente da Bernafon. Acriva e
SoundGate trabalham em conjunto para expandir as possibilidades de estarem conectados e aumentando as conexões no nosso mundo sem
fio.
SoundGate é a mais nova interface entre os aparelhos auditivos Bernafon e fontes externas de áudio. Entrada direta de áudio e entrada de
áudio sem fio usando tecnologia Bluetooth® são possíveis com um número de fontes de áudio.
Com SoundGate, você pode oferecer a seus pacientes:
··Conexão ao celular com as mãos livres
··Pronto para receber chamadas telefônicas
··Audição binaural sem fio para celular e mídia eletrônica
··Operação remota binaural de controle de volume e de programa
Seus pacientes apreciarão o novo, moderno e discreto design. SoundGate é pequeno no tamanho com um receptor Bluetooth® integrado,
microfone embutido e bobina telefônica integrada para ouvir diretamente através do sistema de indução. Com uma superfície de toque suave
para fácil manuseio e controles amigáveis, é atrativo e prático.
SoundGate também tem uma bateria de vida mais longa – até 10 horas na transmissão via colar no pescoço e até 60 horas no modo stand-by e é recarregável.
Cada novo acessório apresenta maior flexibilidade e maior compatibilidade com vários dispositivos.
SoundGate
Adaptador de Telefone 2
Adaptador de TV 2
Foco no Estilo e Escolha
Acriva oferece superior qualidade sonora e oportunidades adicionais para atender às expectativas dos usuários com relação aos estilos, cores
e opções também.
Acriva é oferecido em 11 modelos, incluindo quatro retroauriculares e sete intra-aurais. Este inclui nosso mais novo aparelho auditivo mais
profundamente adaptável invisível no canal (IIC) oferecendo uma característica muito procurada - a invisibilidade. O novo IIC ajuda a evitar
oclusão e mantém o efeito natural do pavilhão auricular. Devido à pequena distância da membrana timpânica, menos amplificação é também
necessária.
Os retroauriculares Acriva são tratados com uma cobertura hidrofóbica para melhor proteção
contra a umidade. Todos os retroauriculares passaram pelos critérios de teste para o certificado IP57 relacionados à proteção contra a entrada
de poeira e umidade.
Foco na Invisibilidade
O aparelho auditivo invisível no canal (IIC) Acriva 9 é tão pequeno que desaparece dentro do seu canal auditivo. Quase invisível do lado de
fora ao ser usado, Acriva IIC oferece-lhe máxima discrição.
Acriva IIC é um aparelho auditivo personalizado que se adapta perfeitamente ao seu canal auditivo e, portanto, é extremamente confortável.
Como está colocado totalmente dentro do canal auditivo, Acriva IIC capta o som da mesma forma que seus ouvidos foram criados para fazer.
Acriva IIC é o menor e mais discreto aparelho auditivo no canal da Bernafon.
Foco nos Seus Benefícios
··Melhor compreensão de fala mesmo em ambientes desafiadores
··Som é claro e natural, nunca é muito forte ou muito fraco
··Ruído ambiental é detectado e suprimido imediatamente
··Mircrofonia é efetivamente removida
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A criação personalizada do IIC é:
··Confortável no uso
··Fácil para colocar e retirar
··Totalmente automático
Enquanto você se beneficia de melhor compreensão de fala e conforto auditivo, ninguém ao seu redor notará você usando uma
solução auditiva de alta tecnologia.

Donload Ficha de Produto Acriva 9 em pdf
Donload Catálogo Acriva em pdf
Donload Flyer Acriva em pdf

Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.
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