
PRAVA IZBIRA ZA SLUŠNE APARATE IN TEHNIČNE PRIPOMOČKE - VSE NA ENEM MESTU!

Slušni aparati

Brezžični dodatki Rešitve za tinitus

Zaščita sluha

Servis, zavarovanje

SvetovanjeTehnični pripomočki

Baterije Nega in vzdrževanje

Vsak slušni aparat bomo skupaj z vami skrbno 
izbrali, ter prilagodili skladno z vašimi željami in 
potrebami. Nudimo svetovno priznani blagovni 
znamki slušnih apartov: Unitron (Kanada) in 
Sonic (ZDA). Oboji slovijo po naravnem zvoku in 
najvišji kakovosti, ki je dostopna vsem.

Izbirne naprave, ki delujejo v povezavi s slušnimi 
aparati in na različne načine pomagajo še 
učinkovitejše slišati ter natančno upravljati 
slušne aparate. Bluetooth brezžična povezava 
omogoča prostoročno telefoniranje z mobilnim 
telefonom ali užitek pri spremljanju TV, ker se 
lahko povsem premaga odmev, razdaljo in hrup.

FM sistem, elektronska varuška, svetlobni hišni 
zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka, 
vibracijska zapestna ročna ura, različni telefoni 
za nagušne, svetlobni/zvočni indikator budilka. 
To so tehnični pripomočki, ki so z vrednotnico po 
zakonu ZIMI pri nas lahko celo brezplačni!

Po odtisu ušesa natančno izdelamo certificirano 
zaščito pred hrupom (DLO), kot tudi mehke 
silikonske čepke (VODA X), ki ščitijo pred vodo 
ali mehke silikonske čepke s prezračevanjem, ki 
omogočajo mirno spanje (ZA-SPIM).

Rešitev je lahko že preprosta uporaba slušnih 
aparatov z odprto prilagoditvijo. Lahko si 
pomagate s Sistemom za zvočno terapijo, ki vas 
bo prijetno sprostil in zazibal v globok spanec. 
Preko vzglavnika z vgrajenimi zvočniki bo 
poslušanje sproščujočih zvokov še posebno 
udobno in prijetno.

Za nove slušne aparate nudimo kar dve leti 
garancije in dodatno zavarovanje slušnih 
aparatov pri Zavarovalnici TRIGLAV. 
Po potrebi vam bomo vedno brezplačno 
ponovno nastavili slušne aparate (na primer ob 
spremembi sluha).

Individualno svetovanje je pri izbiri slušnih 
pripomočkov izjemno pomembno. Pri izbiri 
primernih rešitev strokovno svetujemo in 
pomagamo. 
                          Tu smo za VAS!

V AUDIO BM nam je mar za vaše odlično 
poslušanje, zato vam poleg kakovostnih in 
dostopnih slušnih aparatov nudimo tudi številne 
izdelke s katerimi bo nega in vzdrževanje slušnih 
aparatov preprosto opravilo, ki vam bo v veselje.

Želimo, da slušni aparat deluje zanesljivo in čim 
dlje, ne da bi bilo potrebno menjati baterijo. V 
ponudbo smo uvrstili izključno kakovostne 
baterije in to po zelo ugodni ceni. Izbirate lahko 
med Power One in Duracell (skupina VARTA, 
Nemčija).
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