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 Boost; 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 Boost

™

Önemli olan her şeyle
güçlü bağlantılar

Daha iyi işitme için
Güçlü bağlantılar
İleri - çok ileri işitme kaybıyla yaşamanın zorluklarını
yaşayan bilir. Beltone Boost günlük hayatta karşınıza
çıkan bu zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak ve
istediğiniz yaşamı sürebilmeniz için tasarlandı. İleri - çok
ileri işitme kaybı olan kişiler için özel olarak tasarlanan
Beltone Boost, bugün bulabileceğiniz en güçlü işitme
cihazlarından biridir. Şimdiye kadar kaçırdığınız seslere
ve sohbetlere sizi yeniden kavuşturabilecek dayanıklı ve
rahat bir işitme cihazıdır.
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iPhone® uyumu sayesinde Boost işitme cihazlarınızı
iPhone, iPad® ve iPod touch®’a kablosuz olarak
bağlayabilirsiniz. Üstelik bunun için herhangi bir adaptöre
ya da ara aygıta gerek de yoktur. Bağlantıyı kurmak çok
kolay ve dışarıdan fark edilmeyen bir işlemdir.
Beltone Boost ses kalitesinden de ödün vermez.
Feedback Silici, Frekans Kaydırma ve CrossLink Yönlülük
gibi gelişmiş özellikleri, çevrenizden kopmamanızı
sağlayan hem güçlü hem de temiz bir ses sağlar.
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Popüler aygıtlarla
güçlü bağlantılar kurar
Beltone Boost’un iPhone’a entegre edilebilmesi, ileri çok ileri kayıplı kişilere yeni ve heyecan verici fısratlarla
dolu bir dünyanın kapılarını açıyor. Artık iPhone, iPad
ve iTouch’ınızdan işitme cihazlarınıza kablosuz olarak,
rahatsız edici bir adaptöre ihtiyaç duymadan, müzik
ve ses aktarabilirsiniz. İşitme cihazlarınız tıpkı kablosuz
kulaklıklar gibi çalışır. Bu şekilde telefonda konuşabilir,
FaceTime® ile çağrılar yapabilir ya da stereo müzik
dinleyebilirsiniz. Kısacası hayatın tüm seslerini daha da
güçlü ve net biçimde duymanın devrimci bir yoludur
Beltone Boost.
Beltone HearPlus uygulamasıyla
işitme cihazlarınızı kontrol edin
Dışarıdan bakıldığında e-posta kontrol etmek ya da
mesaj yazmaktan farksız görünen bu işlemle, iPhone,
iPad ya iPod touch üzerinden ses şiddetini, ayarları ve
programları değiştirebilir, pil seviyesini kontrol edebilir
ve hatta kaybolurlarsa nerede olduklarını görebilirsiniz.
Uygulamadaki
“My
hearing
aid”
rehberindeki
ipuçlarını okuyarak da işitme cihazlarınızdan daha çok
yararlanabilirsiniz.

Kodu telefonuzla taratın,
HearPlus uygulamasıyla
işitme cihazlarınızı
kontrol edin.
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Süper güçlü ve
güvenilir
Yüksek güç ve güvenilirlik
Beltone Boost’un tek özelliği güçlü olması değildir.
Sınıfında en iyi ses işlemleme özelliklerine sahip
olduğundan, ileri - çok ileri işitme kayıplarında sesleri
cızırtı ya da distorsiyon olmadan, kontrollü ve yumuşak
biçimde duymanızı sağlar.
Feedback Silicinin ıslık sesi ve cızırtılardan arındırdığı
temiz sesiyle, işitme cihazlarınızı tüm gün güvenle ve
rahatlıkla kullanırsınız.
İleri - çok ileri işitme kayıplı kişiler için özellikle çocuk
sesi ya da kuş cıvıltısı gibi ince sesleri duymak zor
olabilir. Frekans Kaydırma bu seslerden de mahrum
kalmamanız için yüksek frekansları da işlemleyerek daha
detaylı ve “tam” bir ses algısı sağlar.
Beltone Boost işitme cihazlarınız özel bir kaplama olan
HPF80 NanoBlockTM ile nem, ter ve suya karşı hem
içten, hem de dıştan korunur. HPF80 NanoBlockTM, işitme
cihazlarınızın ömrünü uzatarak onları tedirgin olmadan
kullanmanızı sağlar.

HPF80 NanoBlockTM koruma sayesinde
işitme cihazı nem, ter ve kir tutmaz
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Her türlü durum için
Güçlü bağlantılar
Beltone Boost, gürültülü bir restoranda sohbet etmek,
telefonda konuşmak ya da iş toplantıları gibi işitme
açısından en zor ortamlar için tasarlanmıştır. Konuşmaları
net olarak anlayabilmeniz ve gününüzü dolu dolu
geçirebilmeniz için gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır.
Arka plan gürültüsünün çok olduğu yerlerde sesleri
ayırt etmek de kolay değildir. CrossLink Yönlülük
çevrenizdeki sesleri sürekli kontrol eder ve ayarları
otomatik olarak ortama adapte eder. Böylece
konuşma seslerine odaklanabilirsiniz ve yapılan espriyi
tekrarlattırmadan, ilk söylendiğinde anlayabilirsiniz. Bu
esnada arka plandaki önemli seslerden de haberdar
olursunuz.
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Bir yerden başka bir yere geçtiğinizde işitme cihazlarınızın,
ses şiddetini ve arka plan gürültüsünü gerekli seviyeye
getireceğine dair artık içiniz rahat olabilir. Akıllı
Kazanç Pro ve Ses Temizleyici Pro gibi akıllı özellikler,
istenmeyen gürültüyü otomatik olarak azalttıkları ya da
yok ettikleri gibi cihazlarınızın ses şiddetini arttırır ya da
azaltırlar. Artık dikkatiniz çevresel farktörler yüzünden
dağılmadan sohbete, konuşmalara odaklanabilir ve dahil
olabilirsiniz.
İki Cihaz Arası Senkronizasyon, daha rahat işitmeniz
için cihazlarınızı doğru ayarlarda kullanmanızı sağlar. Bir
cihazınızdaki ses şiddeti ve program değişikliklerini diğer
cihazınıza da uygular. Bu sayede iki cihazınızda birden
değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız.
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Harika tasarım
Aksesuarlarla uyum
Sizin için tasarlandı
Gün boyu rahatlıkla kullanılabilen ergonomik Beltone
Boost, şimdiye kadarki en fazla özelliği derli toplu
tasarımında barındırıyor. Tarzınıza uygun farklı renk
seçeneklerine de sahip.

Çok çeşitli 2.4 GHz kablosuz aksesuarlarla, sesleri hiçbir ek
aygıta gerek kalmadan doğrudan Beltone Boost işitme
cihazlarınıza aktarabilirsiniz. Özellikle ileri - çok ileri işitme
kayıplı kişiler için büyük bir avantaj olan bu aksesuarlar,
duymak istediğiniz ses kaynağına odaklanmanızı sağlıyor.
Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2
Elleriniz serbest biçimde telefonda konuşun ve karşı
tarafın sesini doğrudan cihazlarınızda duyun. Uzaktan
kumanda gibi kullanarak cihazlarınızın programını
değiştirin ya da ses şiddetini ayarlayın.
Beltone Doğrudan Televizyon Bağlantısı 2
Televizyon, müzik seti ya da bilgisayardan gelen yüksek
kaliteli stereo sesi doğrudan işitme cihazlarınızda duyun.
Beltone Doğrudan Uzaktan Kumanda 2
İşitme cihazlarınızda ses şiddetini ayarlamaya, program
değiştirmeye ve kablosuz bağlanılan televizyon, bilgisayar
ya da stereo sistem arasında geçiş yapmaya imkan tanır.
Büyük ekranı ve kontrol tuşları sayesinde kullanımı kolaydır.
Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)
Konuşan kişinin yakasına Beltone myPAL’i takın ve her
kelimesini doğrudan işitme cihazlarınızda duymanın
zevkini yaşayın.

Kişisel Ses
Bağlantısı
(myPAL)
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Telefon
Bağlantısı 2

Televizyon
Bağlantısı 2

Uzaktan
Kumanda 2
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