Aktivno sušenje
in dezinfekcija
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NAJVEČ ZA VAŠE
SLUŠNE APARATE

PerfectDry Lux ® je moderna, elegantna,
neslišna in varčna elektronska naprava za
aktivno sušenje, dezinfekcijo in shranjevanje
vseh vrst slušnih aparatov. Priložen je tudi
napajalnik in USB kabel.
Opis funkcij
Sušenje - razvlaževanje in dezinfekcija
PerfectDry Lux® vsebuje patentirani ventilator,
ki vzpostavi kroženje zraka, kar zmanjša čas
sušenja in potrebno energijo. Temperaturo
sušenja znotraj naprave natančno nadzoruje
elektronski sistem, ki vzdržuje temperaturo 45°
ne glede na sobno temperaturo. UV-C svetlobno
obsevanje z vseh strani poskrbi za dezinfekcijo.
Obsevanje traja prvih 5 minut razvlaževalnega
cikla, nato pa se samodejno izključi.
Naložba v PerfectDry Lux ® se vam hitro
povrne v:
• zanesljivejšem delovanju slušnih aparatov,
saj je največkrat razlog za nestabilno delovanje
slušnih aparatov vlaga
• čistoči slušnih aparatov ter ušesnih vložkov
(oliv), zaradi dezinfekcije z UV-C svetlobo
• daljši življenjski dobi slušnih aparatov,
ker v suhih slušnih aparatih elektronika
ne oksidira in zato traja dlje.

Poskrbimo za odlično
delovanje slušnih aparatov
Cenjeni uporabniki slušnih aparatov,
ker nam je mar za vaše odlično poslušanje,
vam poleg kakovostnih in dostopnih
slušnih aparatov nudimo številne izdelke,
s katerimi bo nega in vzdrževanje slušnih
aparatov preprosto opravilo, ki vam bo v
veselje.
Slušni akustik vam bo z veseljem svetoval,
kateri izdelki so primerni za vašo izvedbo
slušnega aparata in kako se uporabljajo.
V tej brošuri smo nanizali le napogostejše
izdelke s katerimi boste poskrbeli za nego in
vzdrževanje. Za predstavitev celotne
ponudbe se oglasite v najbližjem AUDIO BM
slušnem centru.
Razvoj izdelkov za nego in vzdrževanje, ki jih
zagotavljamo v AUDIO BM slušnih centrih,
poteka ob tesnem sodelovanju s strokovnjaki
za sluh. Na podlagi obširnih raziskav in z
uporabo najnovejših tehnologij so vsi izdelki v
skladu z vsemi okoljskimi in zdravstvenimi
standardi.
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KORISTNI NASVETI

KAKO
NEGUJEMO
IN
VZDRŽUJEMO
SLUŠNE
APARATE?
S primernim čiščenjem in vzdrževanjem boste
zagotovili kakovostno delovanje in podaljšali
življenjsko dobo vaših slušnih aparatov.

