
Stworzony,  
by poruszać
Znakomita jakość dźwięku,  
możliwość ładowania i łączność  
w jednym rozwiązaniu



Słuch łączy nas z otaczającym światem. Pomaga 
odczuwać emocje, ustalać kierunek... Dzięki 
niemu możemy śmiać się z przyjaciółmi w czasie 
wspólnej kolacji, znaleźć drogę, gdy zgubimy się 
podczas ekscytującej wędrówki czy przywołać 
wspomnienia przy ulubionych piosenkach.

Kiedy jesteś w drodze, słuchasz muzyki lub 
prowadzisz interesującą rozmowę, ważne jest, 
byś nie musiał się martwić o wydajność swoich 
aparatów słuchowych. One po prostu działają.

Nowy Oticon Ruby daje najlepszą jakość dźwięku 
spośród aparatów słuchowych Oticon  
z segmentu wydajnego i oferuje mnóstwo  
fantastycznych opcji: 

• nowa łatwa w użyciu ładowarka w ciągu 
zaledwie kilku godzin ładuje aparaty do pełna 
– na cały dzień używania, 

• Bluetooth® Low Energy łączy Cię z szeroką 
gamą smartfonów, telewizorów i komputerów, 

• nowy system zarządzania sprzężeniem 
SuperShield zapobiega piszczeniu,eliminując 
je, zanim się rozwinie, pozwalając Ci cieszyć 
się wyjątkowymi chwilami bez przerw, 
zakłóceń i bez zwracania uwagi innych na 
Twoje aparaty.

Żyj tym, co Cię porusza

    CZY WIESZ, ŻE…?
Dzięki Oticon Ruby możesz nadal żyć akty-
wnie, zajmować się codziennymi rzeczami  
i wykonywać zwyczajne czynności, nie 
martwiąc się, że Twoje aparaty słuchowe 
zaczną piszczeć w wyniku sprzężenia. 

Wspomagaj swój mózg  
z techniką BrainHearing™

Lepsze słyszenie przynosi mnóstwo korzyści.
Udowodniono, że używanie aparatów słuchowych 
poprawia jakość życia w wielu aspektach, między 
innymi ułatwia słyszenie, zwiększa rozumienie 
mowy, a nawet wpływa pozytywnie na zdrowie 
psychiczne.* 
* Źródło: Better Hearing Institute, www.betterhearing.org



Zapobiega piszczeniu, zanim się pojawi
Może znasz to uczucie zakłopotania wywołane 
przez piski, które wydają Twoje aparaty, gdy 
kogoś przytulasz, rozmawiasz przez telefon czy 
po prostu siedzisz w samochodzie. Oticon Ruby 
stosuje nowy system zarządzania sprzężeniem 
SuperShield, który zapobiega piszczeniu, zanim 
stanie się ono słyszalne, aby poprawiać jakość 
dźwięku i komfort słyszenia. 

Moc na cały dzień w zaledwie trzy godziny
Przekonaj się, jakie możliwości daje rozwiązanie 
ładowane indukcyjnie. Włóż aparaty do łatwej  
w obsłudze ładowarki, by w ciągu zaledwie 
trzech godzin naładować je na cały dzień używa-
nia. Szybkie doładowanie już w 30 minut pozwoli 
uzyskać dodatkowe sześć godzin pracy.

Wybór modeli i funkcji

• 5 kolorów

• model ładowalny

• system zarządzania sprzężeniem SuperShield

• kompatybilność z Oticon ON App

Stworzony z myślą o 
ważnych chwilach

    CZY WIESZ, ŻE…?
Możesz szybko naładować aparaty słuchowe.  
 Już po 30 minutach ładowania będą gotowe  
do używania przez sześć godzin.   



Bądź w kontakcie z ludźmi wokół
Oticon Ruby stosuje technikę Bluetooth® low 
energy (2,4 GHz)*, dzięki której możesz m.in. 
oglądać filmy, przesyłać strumieniowo muzykę, 
rozmawiać przez telefon, odbierając dźwięk  
w aparatach słuchowych. Możesz sparować 
Oticon Ruby z kilkoma adapterami do telewizora 
i za pomocą Oticon ON App wybierać, z którego  
z nich chcesz przesyłać dźwięk.

Kontroluj aparaty za pomocą smartfonu 
Dzięki aplikacji Oticon ON możesz regulować 
głośność, zmieniać ustawienia czy sprawdzać 
poziom baterii/akumulatora w aparatach, 
używając smartfonu. Aplikacja oferuje również 
funkcje „Znajdź mój aparat słuchowy” oraz 
HearingFitness™ – narzędzie monitorujące  
i pokazujące postępy w osiąganiu wyznaczonych 
celów dotyczących słyszenia. 

Stworzony,  
by ułatwiać Ci  
życie

Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami 
towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym 
firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami 
towarowymi firmy Google LLC.

    CZY WIESZ, ŻE…?
Aplikacja Oticon ON  
umożliwia dostosowanie 
ustawień aparatu  
słuchowego za pomocą 
smartfonu. 
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Twój protetyk słuchu:

oticon.pl/oticon-ruby




