
A Sonova brand

Vaši najboljši 
pogovori so tu

Kositrni sijaj (S5)* Kositer (P7)* Dvojni espresso (S3)

Bež (01)* Jantarni semiš (S2)* Jantar (P2)

Espresso (P4)* Cimet (Q9) Oglje (P8)

Turkizna 
eksplozija (S7)

Peščena nevihta (S6) Platina (P6)*

Katera barva vam pristoji?
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*Barve, ki so na voljo za Moxi Fit R 

V podjetju Unitron si močno prizadevamo premagovati težave 
naglušnih ljudi. Skupaj s slušnimi akustiki iščemo napredne rešitve 
po meri za vsakogar, s katerimi kar najbolj izboljšamo kakovost 
življenja. Ker je sluh pomemben. 
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Najmanjši na svetu 
in najbolj prilagodljiv 

slušni aparat, ki podpira 
ponovno polnjenje 

baterije.

Slušni aparati so prikazani v dejanski velikosti 

Moxi Fit R je po zunanjih merah v primerjavi z drugimi izdelki v 
svojem razredu najmanjši slušni aparat na svetu, ki podpira ponovno 

polnjenje baterije.

Naj pogovor teče

Slušni aparati Moxi™ vam pomagajo sodelovati 
v vseh pogovorih, tudi tistih z motečim hrupom 
v ozadju. Ne glede na to, ali večerjate v polni 
restavraciji, se družite s prijatelji ali preživljate 
čas v dvoje – slušni aparati se neopazno 
prilagajajo, tako da slišite vsako besedo. Ker 
pri izdelavi nismo pozabili na vaše potrebe, so 
udobni za nošenje ves dan. In ta nagrajena linija 
vsebuje dva od najmanjših slušnih aparatov v 
svojem razredu.

Z modelom Moxi Fit R boste imeli vse.
•  Polnjenje čez noč je dovolj za pogovore 

skozi ves dan
•  Kadar koli zamenjajte celične 

akumulatorske baterije s klasičnimi 
baterijami cink-zrak in nikoli ne ostanite 
brez energije

•  Ena celična akumulatorska baterija lahko 
nadomesti do 100 klasičnih

•  Celične akumulatorske baterije je mogoče 
100-odstotno reciklirati

• Baterije trajajo vse leto

Preizkusite pred nakupom

Pozanimajte se, kako lahko slušne aparate 
Moxi že danes odnesete domov in jih 
preizkusite v vsakdanjem življenju. Tako 
boste lahko prepričani, da so primerni za 
vsak pogovor.

Moxi Kiss

Zagotavlja jasen in 
naraven zvok v ohišju 
brez krmilnih gumbov. 

Moxi Dura

Zanesljiv in trpežen z 
baterijo, ki traja dlje. 

Moxi Now

Kot najmanjši na svetu 
je zelo diskreten in 
nadvse udoben.

Moxi Fit

Ima gumb za upravljanje 
funkcij in zagotavlja jasne 
telefonske pogovore. 



Vedno smo tu za vas

Prepričani smo, da garancija pomeni 
garancijo, ne glede na to, kje ste. 
Predstavništva imamo v 65 državah sveta, 
zato lahko s slušnimi aparati Moxi potujete 
brez skrbi.

Dodatki obogatijo vaše 
poslušanje

Pozanimajte se, kako lahko dodatki 
pripomorejo k še prijetnejšemu poslušanju 
z diskretnim prilagajanjem glasnosti, 
preklapljanjem med programi ali prenosom 
zvoka iz televizorja. 

Primerjava tehnologij

T Pro – Vrhunska slušna aparata delujeta 
skupaj in se samodejno prilagajata, da 
pogovore v vseh zvočnih okoljih slišite kar 
najbolje. Če je hrup v ozadju močan, se slušna 
aparata osredotočata na govor iz katere koli 
smeri. Uživali boste tudi v lahkotnem, naravnem 
poslušanju in izboljšanem zvoku glasbe.

T 800 – Slušna aparata komunicirata 
med seboj in vam samodejno pomagata, 
da bolje slišite v vseh vrstah pogovorov, 
zlasti kadar je hrup v ozadju močan. 
Uživali boste v lahkotnem, naravnem 
poslušanju in izboljšanem zvoku glasbe.

T 700 – Slušna aparata komunicirata med seboj 
in vam samodejno pomagata, da bolje slišite, 
zlasti kadar je hrup v ozadju močan. Uživali 
boste v lahkotnem, naravnem poslušanju.

T 600 – Slušna aparata vam samodejno 
pomagata, da bolje slišite med 
nekaterimi vrstami pogovorov in 
kadar se preprosto sproščate.

T 500 – Slušna aparata vam pomagata, 
da bolje slišite, zlasti v tišjih okoljih.

Zlahka se vklopi v vaše 
življenje

Slušne aparate Moxi je mogoče prilagoditi, da 
se ujemajo z vašim načinom življenja. Če se 
vaše slušne potrebe v prihodnosti spremenijo, 
bo nadgradnja aparatov Moxi preprosta.

Izbira najboljše rešitve 
pomeni, da je upoštevan 
vaš način življenja in 
zagotovljena ustrezna 
zmogljivost za vaše potrebe.

Poiščite pravo rešitev za svoj sluh

Pogovor  
v gneči

Pogovor  
v hrupu

Pogovor  
v majhni skupini

Pogovor  
v tišini

Tišina Hrup Glasba

Primeri 
zvočnih 

okolij
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Slušni aparati so prikazani v dejanski velikosti 


