Beltone Bold
Daha Güçlü İşitme, Daha Kolay Yaşam

Beltone Herkes iyi işitme hakkına sahiptir.
Beltone’un yolculuğu 1940’ta; kurucusu, en iyi arkadaşının yeniden
duyabilmesi için bir cihaz tasarladığında başlamıştır. Ve 1940 yılından
bugüne Beltone, işitme alanında hizmet veren profesyonellere
bilgi, araç, servis ve eğitimi sağlamakta; kaliteli işitmeye yönelik
hizmetlerini her gün daha çok kişiye ulaştırmaktadır. Bunun için
bireysel ihtiyaçlarınızı asla göz ardı etmeden teknik olarak sizin
için en uygun işitme çözümlerini üretiyoruz. İlkemiz, hiç kimsenin
daha iyi işitme olanağından mahrum bırakılmaması gerektiğidir.

MEDers

Hayatın tadını çıkarın
Güçlü, rahat ve güvenilir: Beltone Bold. İleriden çok ileri
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Söğütlüçeşme Cad. No:102

İncirli Cad. No:87/1

1408 Sok. No 5/C Alsancak

0(216) 348 09 39

0(212) 570 50 81

0(232) 421 03 13

dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için tasarlanan bu
güçlü işitme cihazı,

leri hayatınıza geri getirecek teknolojilerle

donatıldı.
Yüksek ses kalitesi ve mükemmel feedback yönetim sistemi
sayesinde çevrenizde olan her şeyden, rahatsız edici ıslık

İstanbul Altıntepe

İstanbul Şişli

İzmir Hatay

Bağdat Cad. No:105/B
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İstanbul Pendik
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sesini duymadan haberdar olursunuz. Ergonomik tasarımıyla
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Galleria AVM İçi No:27
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Ümitköy

kulağınıza rahatsızlık vermeden oturan Beltone Bold, maksimum

0(216) 483 50 62

0(312) 425 54 23

0(312) 235 54 34

kullanım rahatlığı sağlayan cazip bir çözümdür.

Gaziantep İdeal

Gaziantep Odyoset

Alleben Mahallesi Gazi Muhtar

Alaybey Mah. Gaziler Cad. Dr. Mecit Barlas
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İşhanı A Blok No:67/71 Kat:1 Şahinbey
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0(342)231 22 27

Beltone Bold
Hayatınıza güç katın

Hayatınıza güç katın
Neden işitmenizden ödün veresiniz? Bu güçlü dijital işitme cihazı, işitme kaybınız ileri ya da çok ileri derecede
de olsa, hayatınıza yeniden ses getirecek teknolojilerle donatıldı. Günlük aktivitelerinizde olabildiğince rahat
etmeniz için tasarlandı.
Islık sesi olmadan daha iyi işitme

Günün her anında rahatlık

Beltone Bold, daha iyi işitmenizi sağlayacak ileri teknolojilerle

Beltone Bold, kulağınızın arkasına

donatıldı.

akıllı Feedback Silici

rahatsızlık vermeden oturan, ergonomik

sayesinde ıslık sesi olmadan sağlar. Böylece çevrenizde

İhtiyacınız olan

güçlü sesi,

ve çekici bir işitme cihazıdır. Kullanımı da

olan biteni rahatsız edici kesintilere maruz kalmadan takip

çok basittir: Ses kontrolü ve program

edebilirsiniz. Ses Değiştirici özelliği, çocuk ya da kuş sesi

düğmesi ile kulağınızdan çıkarmadan

gibi yüksek frekanslı sesleri, duyması daha kolay hale getirir.

ayarlama yapabilirsiniz. 5 farklı rengi

Mikrofon yönünün otomatik olarak uyarlanabilmesi anlamına

arasından kendinize uyanı seçebilirsiniz.

gelen Adaptif Yönlülük ve Konuşma Algılayıcısı özellikleri de,
gürültülü ortamda bile konuşulanları duymanıza yardımcı olur.

Dayanıklı ve uzun ömürlü
Beltone Bold uzun yıllar dayanacak
biçimde tasarlanmıştır. Bu sağlam
işitme cihazının hem içi hem de
dışı,

bir

tür

koruyucu

kaplama

olan HPF80 NanoBlock ile kaplıdır.

Renk seçenekleri

Bu sayede cihazınızın su, nem ve
terden korunduğunu bilerek ailenizle
hareketli bir hayatın tadını içiniz rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz.
HPF80 NanoBlock, işitme cihazınızın ömrünü uzatır ve yıllar
süren sorunsuz bir kullanım sağlar. Hayatınızdaki önemli anları
kaçırmak zorunda kalmazsınız.
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