Beltone. Herkes iyi işitme hakkına sahiptir.
Beltone’un yolculuğu 1940’ta; kurucusu, en iyi arkadaşının yeniden
duyabilmesi için bir cihaz yarattığında başlamıştır. Ve 1940 yılından
bugüne Beltone, işitme sorunu olan kişilere 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.
Beltone First; iOS 7.X ya da daha yeni sürüm kullanan iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPad Air, iPad (4. nesil), Retina ekranlı iPad mini, iPad mini ve iPod
touch (5. nesil) ile uyumludur. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod touch ve
FaceTime; Apple Inc.’nin markasıdır ve ABD ve diğer ülkelerde tescillidir. Dolby ve
DD sembolü, Dolby Laboratories’in tescilli markalarıdır.
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Beltone First

™

İşitme teknolojisinde öncü

İşitme Cihazlarında
Yeni Standartlar
Ay’a ilk kez adım atmak, Einstein’ın teorileri, Everest’e
tırmanış... Bizi en iyi işitme teknolojisini geliştirmeye iten
de işte bu öncü ruhtur. Beltone First de çığır açan bir
şey yaratma isteğimizin sonucudur; siz hayatın tadını
çıkarabilin diye işitme cihazlarındaki ses kalitesi, kullanım
konforu ve bağlantı özelliklerine yeni standartlar getirdik.
Tam size göre
Küçüklüğüyle
neredeyse
göremeyeceğiniz
ve
hissedemeyeceğiniz bir işitme cihazı tasarladık. O kadar
dayanıklı ki günlük hayatın yıpratıcı tüm etkilerine karşı
sağlam kalıyor. Beltone First’ü iPhone®, iPad® ya da iPod
Touch®’ınızdan kontrol edebiliyorsunuz. İşitme kaybı olan
10 kişiden 9’una uyan bu işitme cihazı kişisel ihtiyaçlarınıza
göre ayarlanıyor. Böylelikle nerede ne yapıyor olursanız
olun söylenen her şeyi duyabiliyorsunuz.

Beltone First videosunu
izlemek için kodu
telefonunuzla tarayın
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iPhone uyumlu
devrimsel işitme
cihazı
Beltone First’ün öncü 2.4
GHz kablosuz bağlantı
özelliği sayesinde,
iPhone’dan gelen sesleri
artık herhangi bir adaptöre
gerek kalmadan doğrudan
işitme cihazlarınızda
duyabileceksiniz. Son
teknoloji kablosuz
bağlantı ile telefon
konuşmalarını, sevdiğiniz
müzikleri ya filmleri direkt
işitme cihazlarınızdan
dinleyebileceksiniz.
Bu fonksiyon Apple®
cihazlarındaki en yeni iOS sürümüne özel olarak
geliştirildiği için, faydalanmak için herhangi bir uygulama
indirmek zorunda değilsiniz. Her şey kullanımınıza hazır
olacak.

Her yerde kontrol tamamen sizde
iPhone’a bağlanmanın başka avantajları da var: Beltone
HearPlus uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulama ile
telefonunuzu, işitme cihazı kumandası gibi kullanarak
ses şiddeti ve program değişikliği yapabilirsiniz. Üstelik
işitme cihazınızı kaybettiğinizde yerini iPhone’unuzdan
görebilirsiniz.
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İlk tercihiniz
Bu minik ve zarif işitme cihazı kulağınızın arkasına öyle
hafif oturur ki varlığını bile unutursunuz. Küçük
ama sağlam gövdesi ise hayatı dolu dolu duymanızı
sağlayan en yeni teknolojiler ile donatılmıştır.

HPF80 NanoBlock ile en üst düzey koruma
Beltone First işitme cihazları HPF80
NanoBlock adlı, nem ve terden koruyan
bir tabakayla kaplıdır. Yani ister parkta
kısa bir yürüyüş yapın, ister maraton
koşun, işitme cihazlarınızı içiniz rahat
kullanabilirsiniz.
Size uyan rengi seçin
Beltone First kişisel tarzınıza uyabilecek sekiz farklı renkte
mevcuttur.
Renkler;

Bej

Açıkgri

Gri

Kahverengi Siyah

Antrasit Beyaz

Mavi-Gri

Beltone First o kadar küçüktür ki
kulağın arkasında neredeyse hiç fark edilmez
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Birinci sınıf işitme
Daha iyi işitme, daha iyi insan ilişkileri demektir. Biz de
bunu bildiğimiz için, bu minik işitme cihazını en gürültülü
ortamlarda bile size berrak, canlı ve detaylı ses vermesi
için en yeni teknolojilerle donattık.
CrossLink Yönlülük: Bu özellik, seslerin beyne doğal
işitmede olduğu gibi iletilmesini sağlar. Bu sayede
restoran ve konser gibi gürültülü ortamlarda insanların
seslerini ayırt edebilir ve arkanızdan akan trafiği ya da
birinin yardım çağrısı gibi duymanız gereken sesleri
duyarsınız.

Feedback Silici: Islık Kesme özelliği ile beraber
çalışarak, telefonda konuşurken ya da bir yakınınıza
sarılırken çıkan gürültüleri ve ıslık sesini ortadan kaldırır.
İki Cihaz Arası Senkronizasyon: Bir cihazdaki
program ve ses şiddeti değişikliklerini otomatik
olarak diğer cihazda da uygular. Böylece iki cihaz
kullanıyorsanız, ikisini birden ayarlamanıza gerek kalmaz.
Diğeri kendiliğinden senkronize olur.
Senkronize Kazanç: İşitme cihazlarınıza daha
kolay alışmanızı sağlar ve ilk taktığınızda fazla sesin
yaratabileceği rahatsızlığı önler.

Akıllı Kazanç Pro ve Ses Temizleyici Pro:
Bulunduğunuz ortamdaki seslerde bir değişiklik
olduğunda Beltone First otomatik olarak tespit eder ve
istenmeyen gürültüleri temizler. Böylece konuşmaların
tamamını duyarsınız.

Kodu tarayarak Beltone
First ile ilgili videoyu
izleyin
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Daha iyi bir yaşam
için Kablosuz
Aksesuarlar
Beltone First ve Beltone 2.4 GHz Kişisel Kablosuz
Ağ™ ile, çeşitli kaynakların sesini kullanımı kolay
aksesuarlar aracılığıyla duymanın özgürlüğünü
yaşayacaksınız.

dinlemenin keyfini yaşayın. Doğrudan Tv Bağlantısı 2
ayrıca müzik setleri ve bilgisayarlarla da çalışır. Dolby®
Digital Dönüştürme özelliği sayesinde ise neredeyse
tüm televizyonlarla uyumludur.

Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2 ve
SmartRemote
Telefon Bağlantısı 2’yi yakanıza takın ve elleriniz serbest
biçimde telefonda özgürce konuşun. Ayrıca Android™
telefonunuza SmartRemote uygulamasını yükleyerek
telefonunuzu tıpkı işitme cihazı uzaktan kumandası gibi
kullanabilirsiniz. Telefonda iletişim bundan daha kolay
olamazdı.

Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)
İster sosyal bir etkinlikte, ister bir konferansta ya da
konuşmada olun; Beltone myPAL’i duymak istediğiniz
kişinin üzerine tutturun ya da yakınına koyarak hiçbir
sözcüğü kaçırmayın.

Beltone Doğrudan Tv Bağlantısı 2
Televizyonunuzu başka bir alete gerek kalmadan
Beltone First işitme cihazlarınızda duyun. Programları
rahat ettiğiniz seste, çevreyi rahatsız etmeden

Beltone Doğrudan
myPAL
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Beltone Doğrudan
Telefon Bağlantısı 2

Beltone Doğrudan
TV Bağlantısı

Beltone Doğrudan
Uzaktan Kumanda
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