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Classificação: Ainda não foi avaliado
Perguntar sobre este produto.

Descrição

COMECE AGORA A OUVIR MELHOR
Escute até os mínimos detalhes com Carista
Os pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Eles podem criar uma imagem Extraordinária.
Podem tornar uma situação inconfundível. Podem ajudá-lo a tomar a decisão certa. Conheça aqui os detalhes de Carista e ajude seus
pacientes a escutar até os mínimos detalhes.
Com Carista, seus pacientes podem contar com melhor compreensão de fala, mais conforto auditivo e maiores oportunidades de
individualização. Eles vão experimentar recursos de alta tecnologia que trarão benefícios reais e um aparelho auditivo que demonstrará
excepcional valor no todo.
A tecnologia avançada da Bernafon está agora a um preço acessível para os seus pacientes com Carista.

Mais do que Aparenta
Audio Efficiency™
A tecnologia patenteada da Bernafon agora é oferecida em uma família de aparelhos auditivos de categoria intermediária.
Recursos para melhor compreensão de fala, conforto auditivo e individualização estão coordenados para atender às necessidades dos seus
pacientes.
Conectividade Sem Fio
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Os aparelhos auditivos Carista permitem que seus pacientes se beneficiem das possibilidades atuais de estarem conectados ao mundo.
Gama Completa
São oferecidos quatro retroauriculares (BTE) e seis aparelhos auditivos personalizados em diferentes cores para atender às preferências dos
seus pacientes. Uma variedade de opções acústicas lhe dá ainda mais flexibilidade de adaptação.
Engenharia com Qualidade Suíça
Os aparelhos auditivos Carista são robustos, duráveis e de alta qualidade. Seus pacientes podem confiar em Carista com seu design de alto
padrão.
Os Detalhes Fazem a Diferença
Com a tecnologia Audio Efficiency™, Carista tem inúmeros recursos que oferecem benefícios reais para os seus pacientes. Recursos que
melhoram a compreensão de fala, proporcionam conforto no ruído e eliminam o feedback estão coordenados em Carista. Carista combina a
tecnologia de ponta com o excepcional desempenho e a excelente qualidade sonora.
Compreensão de Fala
O processamento de sinal ChannelFree™ exclusivo da Bernafon é a chave para o som claro e natural. O sistema analisa o sinal de entrada
como um todo e aplica ganho 20.000 vezes por segundo. Nesta velocidade, ChannelFree™ pode tratar cada fonema de forma independente,
obtendo maior inteligibilidade de fala e excelente qualidade sonora em múltiplas situações auditivas
Conforto no Ruído
Carista apresenta a efetiva Redução Adaptativa de Ruído Plus e a Redução de Ruído Transiente.
A velocidade nos dois sistemas faz a diferença.
O ruído será detectado imediatamente e suprimido. Seu paciente irá experimentar conforto auditivo sem comprometer a compreensão de fala.
Eliminação do Feedback
O Supressor Adaptativo de Feedback Plus mensura continuamente todos os sinais de entrada quanto a oscilações e suprime eficientemente
todo o feedback identificado.
Esta abordagem proativa elimina os apitos incômodos antes deles tornarem-se audíveis.
Ajustes Binaurais
Os aparelhos auditivos Carista oferecem coordenação binaural de mudança de volume e programa. Os ajustes feitos em um aparelho auditivo
serão aplicados diretamente nos dois dispositivos, levando o seu paciente a operações livres de complicações.
Nenhuma Oportunidade é Ignorada
A importância de estar conectado ao mundo é cada vez maior – inclusive para os seus pacientes. Para aproveitar as oportunidades de hoje, a
Bernafon oferece conectividade sem fio nos aparelhos auditivos Carista.
SoundGate é a interface entre os aparelhos auditivos Bernafon e as fontes externas de áudio. Seus pacientes vão aprender como é fácil,
prático e confortável usar o SoundGate na vida cotidiana. Assistir à TV, ouvir música ou falar através de um telefone fixo ou celular nunca foi
tão simples.
Ouvir TV Clara e Nitidamente
O som vai diretamente da TV para os aparelhos auditivos Carista usando o SoundGate com o novo Adaptador de TV 2 da Bernafon.
Transmissão com Celular
SoundGate funciona como uma interface Bluetooth® entre o celular e os aparelhos auditivos Carista.
Fone de Ouvido para Música e GPS
SoundGate permite que seus pacientes escutem música ou instruções do GPS sem fio através dos aparelhos auditivos Carista.
Chamadas no Telefone Fixo
com as Mãos Livres Chamadas de telefone fixo sem fio e maior tempo para conversação em casa ou no trabalho são possíveis com o
SoundGate e o Adaptador de Telefone 2.
Bobina Telefônica
SoundGate oferece uma conexão fácil e automática para sistemas de indução magnética
encontrados em teatros, salas de aula ou locais de culto (em alguns países).

Donload Ficha de Produto Carista 3 em pdf
Donload Catálogo Carista em pdf
Donload Flyer Carista em pdf

2 / 3

Carista 3 : Carista 3 ITED

Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.
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