Izbiranje slušnega aparata
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Izbira slušnega aparata je zelo pomembna
dolgoročna odločitev. Mi se tega zavedamo,
zato vam bomo pri postopkih izbiranja in
testiranja strokovno svetovali in pomagali.

Unitron slušni aparati imajo več kot odlično
razmerje med kakovostjo in ceno.
Najsodobnejše rešitve v slušnih aparatih
morajo biti dostopne vsem!

Z vami bomo ostali tudi po nakupu in vam
brezplačno nudili potrebne prilagoditve v
celotni življenjski dobi slušnih aparatov.

Unitron ima več kot 50 let tradicije. Ves čas
intenzivno sodeluje s strokovnjaki s področja
sluha. Tako lahko ustvarja napredne in
pionirske rešitve, ki so v skladu s potrebami
naglušnih ljudi. Center za razvoj in sedež
podjetja sta v Kanadi. Unitron je svetovni
inovator tehnološko naprednih slušnih
aparatov. V zadnjih letih je postal eden
najhitreje rastočih in najbolj uspešnih
proizvajalcev slušnih aparatov na svetu. Je
neodvisna blagovna znamka skupine Sonova,
ki je največja družba na svetu s področja
slušnih aparatov in slušnih pripomočkov.

Koristni nasveti
Če so pogoji, priporočamo izbiro odprte
prilagoditve slušnih aparatov. Poslušanje bo
najbolj naravno! Veliko prednosti prinaša tudi
brezžičnost (izboljšano lociranje zvokov in
razumevanje govora, odlično poslušanje
telefona na obeh straneh hkrati, dodatne
možnosti upravljanja). Pri modelih s
samodejnimi programi se prepustite življenju.
Slušni aparati postorijo vse prilagoditve
samodejno. In ne pozabite: dve ušesi sta
boljši, kot eno! Boljše je lociranje zvokov,
dosega se večje razmevanje besed, ...
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SLUŠNI CENTRI
specialisti za slušne aparate

PREGLED PONUDBE

SLUŠNI APARATI

V AUDIO BM slušnih centrih zagotavljamo
celovito oskrbo s področja sluha. Nudimo
visoko kakovost za dostopno ceno.
Naše poslanstvo je, da vam pomagamo
spet boljše slišati, ter s tem znatno izboljšati
kakovost vašega komuniciranja in življenja.

Smo pogodbeni dobavitelj

Slušni akustiki vam bomo pri izbiri radi svetovali
glede na vaše želje in individualne potrebe.

Info telefon: 059 044 055
www.audiobm.si

Kakovostne in dostopne rešitve
za boljši sluh in boljše življenje

