
Prosimo, upoštevajte, da je predstavljeni slušni aparat le del ponudbe. Neurothov akustik za sluh bo skupaj z vami izbral slušni aparat glede na vaše želje in individualne potrebe.
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Dober zvok:

Nx 5

Pogovore v

mirnem okolju

Pogovore v

manjših skupinah

Pogovore v hrupu

Pogovore na ulici

Pogovore ob

glasnejšem hrupu

Gledanje televizije –

razumevanje glasov

Oddaljen govor –

gledališče ali koncerti

Telefonske pogovore – hišni

telefoni ali mobilni aparati

Ker udobje slišanja olajša življenje.

Slušne aparate Nx 5 zaznamuje kar najboljše razumevanje 

govora in neverjetno udobje pri poslušanju. S pomočjo razšir-

jenega dinamičnega področja in 3D-klasifikacije omogočajo 

slušni aparati Nx 5 kristalno čist zvok in povsem naravno 

poslušanje v vseh slušnih situacijah. Funkcija Own Voice Pro-

cessing dodatno poskrbi za naravno dojemanje lastnega glasu 

in tako tudi za boljše spontano sprejemanja slušnega aparata. 

Pri vožnji v avtomobilu lahko izkoristite opcijo nastavljivega 

fokusa za smer poslušanja, za pogovor s sovoznikom, ali po-

seben glasbeni program za popolno uživanje v glasbi, tudi na 

dolgih poteh. S TwinPhone in dodatno opremo je tudi telefo-

niranje spet prijetno. Tudi spremljanje televizijskega programa 

poteka brez napora, udobno upravljanje s slušnimi aparati pa 

je mogoče tudi preko pametnega telefona.

Preko svojih Apple naprav lahko  neposredno prenašate in kr-

milite glasbo in klice v slušne aparate Nx 5. Pure Charge&Go 

BT ima polnilne baterije.

Dodatne funkcije:

TV-vmesnikBluetooth za 
mobilni telefon

Daljinsko 
upravljanje

Visoki toniOdstranjevanje 
šumov

Trpežnost Dizajn Uporaba pri 
tinitusu

Skupine v 
vetrovnem 
vremenu

Glasba / zvok

Mobilna 
aplikacija za 

pametne  
telefone iOS 
in androide

Direkten
prenos signala
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AkusistemCros / bicros

Nx5 dobavljiv kot Pure 10, Pure 312 BT, Pure 13 BT, 

Pure Charge&Go BT, Motion 13 BT, Motion 13 P BT

Simbolne fotografije
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