
Znova odkrijte 
veselje do 
klepeta

A Sonova brand

Obarvajte se v veselje

Turkizna 
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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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Stride P Dura
Resnično trpežen slušni 
aparat z možnostjo 
neposrednega priklopa 
zvočnega signala.

Stride M
Uživajte v izjemni 
zmogljivosti 
najdiskretnejšega 
modela Stride.

Stride P
S potisnim gumbom in 
nastavljanjem glasnosti 
boste imeli nadzor 
na dosegu roke.

Znova se vključite  
v pogovore

Morda ste v kavarni 
s prijateljem, ki ga že dolgo 
niste videli, preživljate 
kakovosten čas z vnukom 
ali nakupujete z nekom 
od bližnjih – pogovori so 
pomemben del vašega dneva. 
Slušni aparati Stride™ so 
posebej zasnovani, da vam 
pomagajo preprosto in dejavno 
sodelovati v vseh pogovorih, 
tudi tistih z motečim hrupom 
v ozadju. 

Preizkusite pred nakupom

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

Dodatki obogatijo vaš sluh

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

Izdelani posebej za vas
Slušni aparati Stride so zasnovani posebej za 
vas. Preprosto si jih zataknite za uho in sproščeno 
nadaljujte svoj dan. Prepričani ste lahko, da se 
boste med vsakim pogovorom počutili prijetno. 
Pred nakupom jih lahko celo preizkusite doma, 
da se prepričate o brezhibnem delovanju v 
vsakdanjem življenju. 

Slušni aparati so prikazani v dejanski velikosti 



Primerjava tehnologij

T Pro – Ta vrhunska slušna aparata delujeta 
skupaj in se samodejno prilagajata, da 
med vsemi pogovori slišite kar najbolje. Če 
je hrup v ozadju močan, se slušna aparata 
osredotočata na govor iz vseh 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 – Ta slušna aparata vam 
samodejno pomagata, da bolje slišite 
med nekaterimi vrstami pogovorov 
in kadar se preprosto sproščate.

T 500 – Ta slušna aparata vam samodejno 
pomagata, da bolje slišite, zlasti v tišjih okoljih.

Nehajte bežati pred pogovori

Slušni aparati Stride so polni sijajne 
tehnologije, ki samodejno prepozna pogovor 
in se neopazno prilagaja, tako da slišite kar 
najbolje. In ker se vsakdo dnevno srečuje z 
drugačnimi zvoki, jih je mogoče prilagoditi, 
da bo zvok kot nalašč za vas. Če se vaše 
slušne potrebe v prihodnosti spremenijo, bo 
nadgradnja preprosta. 

Vedno smo tu za vas

Prepričani smo, da garancija pomeni 
garancijo, ne glede na to, kje ste. 
Predstavništva imamo v 65 državah po 
vsem svetu, zato lahko slušni aparati Stride 
potujejo brez skrbi.

Slušni aparati so prikazani v dejanski velikosti 

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
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