
START 1000/1200

Bezprzewodowe aparaty słuchowe 
dostosowane do Twojego 

stylu życia.



Dopasowane 
do Twojego stylu życia

Twoje życie jest lepsze i zdrowsze, gdy 
bierzesz w nim aktywy udział i dobrze 
słyszysz. 

Chcemy pomagać ludziom lepiej słyszeć  
i prowadzić zdrowsze życie. Nasza nieprzer-
wana praca zaowocowała wprowadze- 
niem przełomowych aparatów słuchowych 
serii Start 1000/1200.

Aparaty słuchowe Start 1000/1200 to 
połączenie najbardziej zaawansowanej 
technologii firmy Audibel i wyjątkowych 
funkcji, które dostarczają najwyższą jakość 
dźwięku. Start 1000/1200 są optymalną 
kombinacją jakości przy zachowaniu 
przystępnej ceny. 

Aparaty słuchowe Start 
1000/1200 są idealnie 

dopasowane 
do Twojego stylu życia.

Dźwięk Audibel 
to technologia, która zapewnia

prawdziwą przyjemność słuchania.

Stworzone 
do codziennego użytku 

Słuchanie 
w hałasie

Zaawansowana technologia redukcji hała-
su oraz precyzyjne mikrofony kierunko- 
we ułatwiają rozumienie mowy w nawet 
najbardziej wymagających sytuacjach aku- 
stycznych.

Lepsza łączność 
bezprzewodowa

Możesz przesyłać muzykę, dźwięk z tele- 
wizora i wielu innych urządzeń do Twojgo 
aparatu słuchowego. Nadajnik SurfMobile 2,  
SurfLink Media 2 oraz pilot SurfLink Remote 
pozwalają na bezprzewodową łączność i ste-
rowanie bez konieczności noszenia dodat-
kowych urządzeń.

Połączenie 
z telefonem 
komórkowym

Podczas gdy inni producenci aparatów 
słuchowych dodatkowo wymagają no-
szenia na szyi pętli indukcyjnych, akceso-
ria SurfLink umożliwiają bezpośrednie  
i bezprzewodowe połączenie między  
Twoim telefonem - bądź innym urządze- 
niem z funkcją Bluetooth - a Twoim apa- 
ratem słuchowym.



Stworzone 
do łączności 
bezprzewodowej

Przy coraz większej ilości rozwiązań 
bezprzewodowych nawiązywanie połączeń 
z różnymi urządzeniami może stanowić 
nie lada wyzwanie. Oferowana przez 
Audibel Technologia 900sync to nieza-
wodne rozwiązanie umożliwiające łatwe 
zarządzanie środowiskami akustyczny-
mi przy wzmożonym ruchu w sieciach 
bezprzewodowych.

Technologia ta zapewnia wysoką prędkość 
przesyłu danych pozwalającą na stru-
mieniowanie sygnału z jednego ucha 
do drugiego i łączność bezprzewodową  
w przypadku jednostronnego ubytku 
słuchu.

Nasz kompaktowy nadajnik  
SurfLink Mobile 2 jest 
urządzeniem wspomagają- 
cym słyszenie, służącym do 
strumieniowego przesyłania 
multimediów oraz pilotem 
do aparatu słuchowego.

SurfLink Media 2 wystarczy 
zaprogramować tylko raz, 
by nawiązać połączenie  
z odbiornikami telewizyj- 
nymi, odtwarzaczami MP3  
a także innymi urządzeniami  
i móc bezprzewodowo trans- 
mitować dane audio do Two-
jego aparatu słuchowego.

Nasz pilot SurfLink Remote 
może służyć do regulacji 
głośności, zmiany progra-
mu w aparacie słuchowym, 
włączenia bądź wyłączenia 
trybu transmisji danych  
i wielu innych – wszystko za 
pomocą jednego naciśnięcia 
przycisku.

Nasz lekki i dyskretny  
mikrofon SurfLink Remote 
Microphone noszony jest 
przez partnera rozmowy, 
by pomóc pacjentom  
w rozmowach z jedną oso-  
bą w wymagających środo- 
wiskach akustycznych.

Nasze aparaty słuchowe nie byłyby kompletne 
bez naszych popularnych akcesoriów SurfLink.



Stworzone, by zapewnić 
najlepsze rezultaty

TWOJE OCZEKIWANIA:
UNIKALNE CECHY APARATÓW  
AUDIBEL START 1000/1200:

Słyszeć swobodnie w trudnych sytuacjach 
akustycznych

Z łatwością przyzwyczaić się do nowych 
dźwięków

Lepsze bezprzewodowe przesyłanie 
strumieniowe

Zadowalające, spersonalizowane 
doświadczenia słuchowe 

Słyszenie bez brzęczenia i piszczenia

Wytrzymały i niezawodny aparat słuchowy

Ulga w szumach usznych

Funkcje mogą się różnić w zależności od poziomu technologicznego.

Kierunkowość Acuity™, która wraz z funkcją 
Speech Shift poprawiają słyszalność dźwięku  
w trudnych sytuacjach akustycznych. 

Nowa funkcja firmy Audibel przyspiesza proces 
adaptacji do aparatu słuchowego poprzez stopnio-
we dopasowywanie ustawień, by pozwolić mózgo-
wi na przyzwyczajenie się do nowych dźwięków.

Technologia, która zapewnia nieprzerwane 
bezprzewodowe działanie aparatu przy jedno-
czesnym strumieniowym przesyłaniu dźwięków  
z telewizora, radia i innych urządzeń za pomocą 
nadajnika SurfLink Mobile 2 oraz innych akce-
soriów SurfLink.

Technologia zapewniająca komfort akusty-
czny umożliwiająca słyszenie bez zakłóceń dla 
dźwięków wysokich i wyjątkową czystość dla 
dźwięków niskich.

Najlepszy na rynku system eliminacji sprzężeń 
firmy Audibel zapewnia komfortowe słyszenie bez 
sprzężeń przez cały dzień.

Nasz pionierski system odporny na wilgoć, 
woskowinę i wodę Surface™ NanoShield chro-
ni aparat słuchowy, a także zapewnia jego 
wytrzymałość i niezawodność.

Zaawansowana technologia Multiflex Tinni-
tus zastosowana w aparatach słuchowych Start 
1000/1200, która przynosi ulgę tym, którzy cierpią 
z powodu szumów usznych.



Stworzone 
dla każdego miejsca, 
w którym przebywasz

Od samego początku nasze aparaty 
słuchowe pozwalają pacjentom sły- 
szeć lepiej w trudnych warunkach  
i dzięki temu wieść lepsze życie.

Chcesz słyszeć każdy, nawet najde-
likatniejszy dźwięk - zmianę tonu głosu  
współmałżonka bądź niuanse dźwięku 
w ulubionej piosence. Usłyszysz wszyst-
kie dźwięki otaczającego Cię świata, 
bez względu na to czy będzie to roz- 
mowa z jedną osobą czy konwersacja  
w zatłoczonym miejscu.

Poziomy technologiczne



Stworzone 
dla Twojego stylu

Style i kolory

Wybierz swój ulubiony kolor spośród 
dostępnych stylów obejmujących 
zarówno aparaty słuchowe niewiel-
kich rozmiarów, jak i te indywidualnie 
wykonywane.

Zasięgnij porady Twojego protetyka 
słuchu i przekonaj się o wszystkich 
zaletach dyskretnych i eleganckich 
aparatów słuchowych serii Start.

Indywidualnie wykonywane aparaty są 
dostępne w odcieniach skóry.  

Dostępne kolory

Czarny Ciemno
popielaty

Srebrny Jasnobiały
ze srebrnym

Espresso Brązowy Szampański



Style aparatów 
słuchowych

Stworzone, by odpowiadać Twoim potrzebom

CIC
........................................
Całkowicie 
wewnątrzkanałowy 

ITC
........................................
Aparat 
wewnątrzkanałowy  

ITE
........................................
Aparat wewnątrzuszny  

RIC
........................................
Aparat ze słuchawką 
zewnętrzną

BTE
........................................
Aparat zauszny



Stworzone 
dla lepszego, zdrowszego 
życia

Ubytek słuchu nie dotyczy jedynie ucha. Ma on 
znaczny wpływ na jakość życia i zdrowie.

Może mieć charakter fizjologiczny. Są jednak 
istotne fakty, które mogą Cię zaskoczyć. 

Najprościej mówiąc - Start 1000/1200 
to aparaty słuchowe stworzone dla 

lepszego życia.

Aparaty słuchowe Start zostały zaprojektowane 
po to, by ludziom z ubytkiem słuchu nie 
umknął żaden dźwięk, który sprawia im radość. 
Stworzono je w myśl zasady - ludzie, którzy 
słyszą lepiej – żyją lepiej.

Osoby w 
podeszłym wieku*

dotknięte niedosłuchem mogą żyć 
krócej niż ich rówieśnicy nie mający 
problemów ze słuchem.1

*70 lat i więcej

U osób* cierpiących na ubytek słuchu upośledzenie 
zdolności poznawczych może nastąpić o 30-40% 
szybciej niż u osób w tym samym wieku nie 
mających problemów ze słuchem.2
*70 lat i więcej

Ludzie, u których ubytek słuchu 
dotyczy niskich częstotliwości są 
narażeni na ryzyko wystąpienia 
schorzeń układu sercowo-naczynio-
wego.3

Dorośli* z 
nieleczonym ubytkiem 
słuchu
częściej zgłaszali 
wystąpienie depresji, 
lęków i frustracji niż 
osoby, które nosiły 
aparat słuchowy.4

*50 lat i więcej

Ponad
360 milionów 

ludzi na całym świecie
 posiada niedosłuch 

powodujący 
niepełnosprawność.

Dorośli z nieleczonym ubytkiem słuchu 
częściej zapadają na demencję.5

głęboki ubytek

umiarkowany 
ubytek

lekki ubytek

2x      3x      5x  
WIĘKSZE RYZYKO DEMENCJI

 

Istnieje znacząca 
zależność między 
wysokim ciśnieniem 
krwi
a nieleczonym
ubytkiem 
słuchu.7

Ludzie z lekkim 
ubytkiem słuchu  

są 3x bardziej

narażeni 
na upadki.8

u 90-95%
ludzi ubytek słuchu może być 
leczony za pomocą aparatów 
słuchowych.9
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