
Wyobraź sobie, co może 
zrobić aparat słuchowy



Przedstawiamy nowy  
aparat słuchowy Via Al

Odkryj pierwszy na świecie aparat słuchowy, który 
dostarcza nie tylko niebywałej jakości dźwięk, lecz 
także troszczy się o Twoje ciało i umysł. Via Al jest 
pierwszym aparatem słuchowym wyposażonym  
w zintegrowane czujniki i sztuczną inteligencję 
czyniące go urządzeniem wielofunkcyjnym, które 
na nowo definiuje funkcje aparatu słuchowego.

Aż do tej pory nie powstało żadne urządzenie, 
które monitorowałoby aktywność fizyczną i byłoby 
jednocześnie aparatem słuchowym oceniającym 
sprawność umysłową w sytuacjach towarzyskich.

Większość sportowych urządzeń monitorujących 
umieszcza się na nadgarstku, jednak to ucho jest 
w stanie dostarczyć bardziej dokładnych danych – 

W Audibel odkrywamy  
aparaty słuchowe  
na nowo

tak naprawdę jest to idealne miejsce do pomiaru 
różnych wartości – Via Al wykorzystuje tą zaletę  
w swojej funkcjonalności.

Sztuczna inteligencja  
w aparatach słuchowych

Sztuczna inteligencja zastosowana w systemach 
komputerowych pozwala wykonywać zadania, 
które w normalnej sytuacji wymagają użycia 
ludzkiej inteligencji. Wykorzystanie sztucznej 
inteligencji w aparatach słuchowych pomaga 
zoptymalizować:

•  monitorowanie aktywności fizycznej  
    i psychicznej, 
•  bezdotykową kontrolę, 
•  tłumaczenie języków obcych.



Dzięki nowej technologii Hearing 
Reality, aparat słuchowy Via Al radzi 
sobie świetnie nawet w bardzo głośnym 
środowisku – głośne dźwięki są 
wyraźne, lecz komfortowe dla ucha, 
a ciche są właściwie wzmocnione. 
Co więcej, rozumienie mowy i jej 
przejrzystość ulega znacznej poprawie.

Aparaty słuchowe Via Al współpracują 
bez zakłóceń z akcesoriami i Twoimi 
ulubionymi urządzeniami cyfrowymi, 
aby móc w pełni połączyć się ze 
światem oraz:

Tak właśnie  
brzmi dźwięk 
najwyższej  
jakości

• dostarczyć najwyższej jakości dźwięk  
i naturalne słysznie,

• zachować ciszę i spokój przy jednoczesnym 
wyostrzeniu najważniejszych kwestii oraz 
pomóc lepiej rozumieć konwersacje,

• przesyłać połączenia telefoniczne, 
muzykę oraz wiadomości bezpośrednio ze 
smartfona do aparatu słuchowego,

• umożliwić zdalne programowanie dzięki 
czemu Twój protetyk słuchu może dokonać 
niewielkich zmian bez wizyty w gabinecie.



Dobry słuch ma bezpośredni wpływ na ogólny 
stan zdrowia i na samopoczucie. Udowodniono, 
że ludzie, którzy lepiej słyszą mogą wejść  
w lepsze interakcje z otaczającym ich światem 
oraz prowadzą zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Coraz więcej badań dowodzi, że systematyczne 
korzystanie z aparatów słuchowych może 
powstrzymać rozwój demencji, a także pomóc 
uniknąć zaburzeń procesów poznawczych.* 

Via Al pozwala osobom w każdym wieku zadbać 
o kondycję fizyczną i psychiczną. Czujniki 
znajdujące się wewnątrz aparatu słuchowego 
wykrywają ruch, aktywność i różne gesty.  
Dzięki temu aparaty słuchowe mogą 
komunikować się między sobą i przy 
wykorzystaniu wielu akcesoriów przynieść 
znaczące korzyści wykraczające poza tradycyjne 
wzmocnienie.

 

* Bassuk et al., 1999; Béland et al., 2005; Marioni et al., 2015;  
  Zunzunegui et al. 2003

Zależność  
między zdrowiem  
a słyszeniem

Nie tylko będziesz słyszeć lepiej,  
ale również żyć lepiej dzięki informacjom 

zwrotnym o kondycji psychicznej i fizycznej 
w czasie rzeczywistym.



Teraz masz możliwość łatwego monitorowania 
kondycji ciała i umysłu dzięki aplikacji Thrive 
Hearing dostępnej dla Twojego smartfona.

Aplikacja Thrive jest kompatybilna z telefonami 
firmy Apple oraz telefonami z systemem 
Android. Dostarcza informacji o kondycji 
ciała i umysłu. Po podsumowaniu tych ocen 
uzyskujemy Ogólną Ocenę Stanu Zdrowia  
i Samopoczucia (Thrive Wellness Score).

Masz wszystko  
pod kontrolą  
dzięki aplikacji 
Thrive Hearing

Aktywność  
Fizyczna

Monitoruje ilość przemierzonych kroków pozwalając 
ocenić kondycję fizyczną (maksymalnie 100 punktów). 

W łatwy sposób możesz uzyskać informacje  
o aktywności każdego dnia w aplikacji Thrive.

Mierzy korzyści, jakie płyną z noszenia aparatu 
słuchowego i dostarcza ocenę kondycji umysłowej.
(maksymalnie 100 punktów). Na wynik aktywności 

psychicznej składają się dzienny czas noszenia 
aparatu, aktywność w życiu towarzyskim i śledzenie 

aktywnego słuchania.

Aktywność  
Psychiczna

Wynik Thrive Wellness
(Ogólna Ocena Stanu Zdrowia  

i Samopoczucia)

Ocena Aktywności Fizycznej oraz Psychicznej 
składają się na Ogólną Ocenę Stanu Zdrowia  

i Samopoczucia użytkownika (maksymalnie 200 
punktów)



Via Al intuicyjnie łączy się z urządzeniami Apple 
i Android za pomocą technologii Bluetooth oraz 
łatwej w obsłudze aplikacji Thrive.

Aplikacja Thrive oferuje dodatkowe funkcje, 
których zadaniem jest podniesienie jakości 
doznań słuchowych gdziekolwiek jesteś  
i przynoszenie radości z wykonywania każdej 
czynności.

Łączność między 
urządzeniami 
jeszcze nigdy nie 
była tak niezawodna

Monitorowanie kondycji fizycznej  
i umysłowej

Dzięki zintegrowanym czujnikom, aparaty 
Via Al pozwalają w łatwy sposób ustalić 
dzienne cele treningowe i w prosty sposób 
śledzić ich realizację przez aplikację 
Thrive.

Zdalne programowanie

Twój protetyk słuchu może skorygować 
ustawienia aparatu słuchowego zdalnie 
bez konieczności umawiania się na wizytę 
w gabiniecie.

Tłumaczenie językowe

Porozumiewaj się płynnie z ludźmi, którzy 
mówią w innych językach dzięki łatwemu 
w obsłudze urządzeniu w aplikacji Thrive 
(wymaga połączenia z Internetem).

Spersonalizowana kontrola

Dokonuj spersonalizowanych zmian 
Twoich preferencji w czasie rzeczywistym 
w różnych sytuacjach akustycznych.

Połączenia telefoniczne

Odbieraj połączenia telefoniczne za 
pomocą jednego przycisku i aktywnie 
bierz udział w konwersacji przesłanej 
bezpośrednio do Twojego aparatu 
słuchowego Via Al za pośrednictwem 
technologii Bluetooth.



* Zdalny Mikrofon jest wymagany dla urządzeń  
   z systemem Android

Pilot zdalnego sterowania

Dzięki funkcji zdalnego pilota w aplikacji 
Thrive w smartfonie, możesz regulować 
głośność i zmieniać programy w Twoim 
aparacie słuchowym.

Spersonalizowane programy

Dzięki aplikacji Thrive możesz zapisać 
wiele programów dostosowanych do 
Twoich potrzeb.

Możesz również skorzystać z funkcji 
geoznakowania programów za 
pośrednictwem wbudowanego systemu 
GPS. Geoznakowany program rozpoznaje 
Twoją lokalizację i automatycznie 
dostosowuje aparat słuchowy, gdy 
wejdziesz do oznakowanego miejsca. 
Przykładowo, oznaczony wcześniej 
program „kawiarnia” zostanie 
automatycznie uruchomiony wtedy, gdy 
wejdziesz do ulubionej kawiarni.

Auto Experience Manager

Automatycznie dostosowuje głośność 
Twojego aparatu słuchowego Via Al, aby 
pomóc Ci przystosować się do nowych 
doznań słuchowych w najbardziej 
naturalny i możliwie najwygodniejszy 
sposób.

Kompatybilność z Apple Watch

Skorzystaj z aplikacji Thrive, aby z pomocą 
Apple Watch swobodnie kontrolować 
głośność, zmieniać programy czy wyciszyć 
aparat słuchowy.

Live Microphone

Umieść w pobliżu Twój smartfon, 
włącz mikrofon i przesyłaj rozmowy 
bezpośrednio do aparatu słuchowego Via 
Al. Funkcja Live Microphone pozwala Ci 
również nagrywać, odtwarzać, zapisać czy 
nawet przesłać dźwięki w czasie  
rzeczywistym za pomocą poczty 
elektronicznej. 

Integracja z Siri

Asystent Siri może odczytywać 
wiadomości elektroniczne i teksty wprost 
do Twojego aparatu słuchowego Via Al.

Znajdź mój aparat słuchowy

Szybko zlokalizuj zgubiony aparat 
słuchowy za pomocą funkcji Znajdź 
Mój Aparat Słuchowy podającej czas 
i lokalizację aparatu. Czujnik sygnału 
wysyła silniejszy bądź słabszy sygnał  
w zależności od tego w jakiej odległości 
jesteś od swojego aparatu słuchowego 
Via Al.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Powiadomienia dotyczące połączeń 
telefonicznych, wiadomości 
elektronicznych czy innych aplikacji mogą 
być przesłane bezpośrednio do Twojego 
aparatu słuchowego Via Al.

Samochodowy tryb adaptacyjny

Wykorzystując samochodowy tryb 
adaptacyjny, aparat słuchowy Via Al 
automatycznie zredukuje rozpraszające 
odgłosy prowadzenia samochodu 
pozwalając w pełni cieszyć się przejażdżką 
autem.



Przesyłaj sygnał audio 
z Twojego odbiornika 
telewizyjnego lub innego 
elektronicznego sprzętu audio 
wprost do aparatu 
słuchowego Via AI.  
Akcesorium zapewnia 
najwyższą jakość dźwięku,  
jest łatwe w użytkowaniu  
i kompatybilne zarówno  
z analogowymi, jak i cyfrowymi 
źródłami wejścia.

TV

W łatwy sposób przesyła dane 
z różnych źródeł audio. Dzięki 
Zdalnemu Mikrofonowi +, Via 
AI jest pierwszym aparatem 
słuchowym, który wyposażony 
jest w usługę Amazon Alexa.

Zdalny Mikrofon +

Wyposażyliśmy nasz nowy pilot 
w szereg funkcji, dzięki czemu 
możesz regulować głośność 
i programy, wyciszyć aparat 
słuchowy oraz włączać  
i wyłączać inne  
specjalne funkcje.

Pilot zdalnego  
sterowania

Nasze nowe akcesoria dla aparatów słuchowych 
są wyposażone w bezprzewodową technologię, 
dzięki której użytkownicy w pełni mogą cieszyć 
się światem dookoła nich.

Ciesz się 
niezawodną 
łącznością z nowymi 
akcesoriami



Z aplikacją Thrive 
korekty ustawień aparatu 
słuchowego Via możesz 
dokonać w każdym miejscu 
i o każdej porze.

Szybka  
i komfortowa 

regulacja aparatu

Nowa technologia 
pozwala na niezakłócone, 
bezprzewodowe działanie 
w trakcie prowadzenia 
rozmów telefonicznych, 
przesyłanie sygnału 
audio z różnych źródeł 
czy innych mediów przy 
pomocy smartfona bądź 
akcesoriów marki Audibel.

Lepsze, 
bezprzewodowe 

przesyłanie 
strumieniowe

Geoznakowane programy 
uruchamiają się 
automatycznie, gdy tylko 
system GPS w smartfonie  
rozpozna oznaczoną 
wcześniej lokalizację. 
Przykładowo program 
„dom” zostanie 
aktywowany, gdy pojawisz 
się w domu.

Intuicyjne 
słyszenie

Dzięki technologii Hearing 
Reality, Via AI radzi sobie 
świetnie nawet w bardzo 
głośnym środowisku – 
głośne dźwięki są wyraźne, 
lecz komfortowe dla ucha, 
a ciche są właściwie 
wzmocnione. Co więcej, 
rozumienie mowy i jej 
przejrzystość ulega znacznej 
poprawie.

Doskonałe 
słyszenie  

w wymagających 
środowiskach 
akustycznych

Tak właśnie  
brzmi życie

Via Al jest pierwszym 
aparatem słuchowym 
wyposażonym  
w zintegrowane czujniki,  
z którymi łatwo wyznaczyć 
i realizować cele 
pozwalające na poprawę 
kondycji fizycznej  
i umysłowej.

Aktywniejszy  
i zdrowszy  
tryb życia



Przygotuj się na  
zupełnie nowe 
doświadczenia muzyczne 
z aplikacją Thrive.  
Teraz dźwięk będzie 
brzmiał tak, jak chciał 
tego wykonawca – 
czysto, z zachowaniem  
wysokiej jakości.

Zaawansowana 
technologia Multiflex 
Tinnitus  przynosi ulgę 
tym, którzy cierpią 
z powodu szumów 
usznych (regulowane 
za pomocą aplikacji 
Thrive).

Słuchać muzyki  
tak, jak chciał  

tego artysta

Ulga  
w szumach  

usznych

Spersonalizowana 
Kontrola w aplikacji 
Thrive pozwala na 
korektę jakości dźwięku 
zgodnie z Twoimi 
upodobaniami w każdej 
sytuacji akustycznej.

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

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

Spersonalizowane 
doświadczenia 

słuchowe 

Słyszenie bez 
brzęczenia  
i piszczenia

Wytrzymały 
i niezawodny 

aparat słuchowy



RIC 312 
aparat słuchowy  

ze słuchawką zewnętrzną

Popielaty Srebrny JasnobiałyCzarny

BrązowySzampańskiEspresso

Kolory

Wybierz model i kolor swojego 
aparatu słuchowego.

Wybierz  
swój styl

BTE 13 
aparat słuchowy  

zauszny

RIC R 
aparat słuchowy  

ze słuchawką zewnętrzną ładowalny

micro RIC 
aparat słuchowy micro 

ze słuchawką zewnętrzną



Poziomy 
dopasowania

Sprawdź, który 
model będzie 
najlepszy 
dla Twojego 
pacjenta.

Poziomy AI  
2400 2400 2000 1600

1200

1000

Platforma: 
Thrive

Aplikacja: 
Thrive Hearing 

Control

Technologia 
Healthable: 

Monitorowanie 
aktywności 

Powiadomienia  
o upadkach 

Monitorowanie tętna

Asystent informacji:

Asystent Thrive

Tłumacz

Transkrypcja

Samokontrola

Bezdotykowa obsługa

Serwis Telehealth: 
Hearing Care 

Anywhere

Poziomy AI  
2400 2400 2000 1600

1200

1000

Obrazowanie dźwięku: 
Kanały | Pasma 24 24 20 16 12

Pasmo przeniesienia 10 KHz 10 KHz 10 KHz 10 KHz 8 KHz

Optymalizacja mowy

Optymalizacja muzyki

Adaptacja Muzyki

Optymalizacja muzyki 
E2E

Technologia 
 Ear-to-Ear

E2E Adaptacja 
Wiatru

E2E Adaptacja  
hałasu 

mechanicznego

E2E Kierunkowość

E2E Strumieniowanie 
telefonu

Analizator sceny 
akustycznej

Muzyka

Mowa

Mowa w hałasie

Hałas mechaniczny

Wiatr

Hałas

Cisza

Kierunkowość

Kanały 24 24 20 16 12

Impresja

Adaptacyjna

Dynamiczna

Kierunkowa

Kontrola hałasu

Moc redukcji hałasu

Wzmocnienie mowy

Redukcja hałasu

Eliminacja sprzężenia 
zwrotnego

Przeniesienie 
częstotliwości

System CROS

Technologia Tinnitus: 
Multiflex Tinnitus

Kompatybilność: 
Akcesoria Starkey 

Hearing  
Technologies
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