
Продукти слайд

                                                            
    -                                         

                                                                                                                       FREE -
Съвременни цифрови тримерни решения

  Просто и лесно настройване за прагматичния клиент.
  Доказана и достъпна цифрова технология с два или три тримера, която

осигурява оптимален звук за различни стилове на живот.                                             
        

        
      

                              
                              
    -                                         

                                                                                                                       Комфорт и
подобрени характеристики за бюджетно ориентирани клиенти.

  Съвременните цифрови програмируеми решения покриват широк аспект от
нуждите на клиентите.

  Накратко казано, линията цифрови слухови апарати Voice могат да се опишат,
като надеждни, удобни и лоялни, като те са не само популярни, но и изключително
ефективни, когато се настройват към широк  диапазон от загуба на слуха. Разработени
за бюджетно ориентираните клиенти,                                                                              
                      
                              
    -                                         

                                                                                                                       Комфорт и
подобрени характеристики за бюджетно ориентирани клиенти.

  Среден клас програмируеми, цифрови слухови апарати. Комфорт и подобрени
характеристики за бюджетно ориентирани клиенти.

  Апаратите от линията LOGI  предлагат уникални слухови решения със
съвременни цифрови функции и ориентирани към потребителя опции. Всички апарати
LOGI  са с икономични цени, за да гарантират на бюджетно ориентираните
потребители, че ще се възползват от предимствата на цифровата технология.         
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                                                                                                                       Comfort
съчетава всички необходими цифрови технологии с достъпна цена.

  Идеални, както за нови, така и за опитни потребители, цифровите слухови
апарати Comfort  на HELIX  включват технологии и гъвкавост, които могат да отговорят
на широк диапазон от слухови нужди. Comfort съчетава всички необходими цифрови
технологии с достъпна цена.                                                                                             
                             
        
    -                                         

                                                                                                                       Овладейте
изкуството на добрия слух.

  Пред вас е новият ALFA 2. Когато сте твърде увлечени в забавления, за да
обръщате внимание на всички досадни подробности около слуховия си апарат,
изключително надеждният ALFA 2 ще ви гарантира комфортно слухово преживяване и
по-естествени звуци, за да можете да живеете живота си възможно най-пълноценно.   
                                                                                                                                
    -                                         

                                                                                                                       Сега, повече от
всякога, хубавите неща се предлагат в малки опаковки.

  Представяме ви новият HEL. Всички скрити предимства на оригиналните HEL RIC
апарати сега са допълнени с от много нови и вълнуващи високотехнологични функции.
Малкият HEL се справя чудесно с помощта на технологията си, която със сигурност ще
задоволи дори и най-взискателния и активен потребител.                                            
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