
Solidny partner 
u Twojego boku. 

Zauszne aparaty słuchowe Audio Service.

Twoi najlepsi towarzysze

Łatwa obsługa,  
szeroki zakres możliwości. 
 
Nasza rozbudowana oferta 
zausznych aparatów 
słuchowych zapewnia 
odpowiednie wsparcie 
dla każdego rodzaju 
niedosłuchu. Możesz na nie 
liczyć w każdej sytuacji  
i dopasować do siebie na 
wiele sposobów. Wybieraj 
modele, kolory i funkcje 
pasujące do Twoich 
preferencji. 

 Nie trzeba 
wymieniać baterii 
– ogniwo litowo-jonowe 
zapewnia do 19 godzin 
działania po jednym 
ładowaniu.

DUO Li-Ion G5

Mocne i wydajne      aparaty słuchowe 
DUO Li-Ion G5 wyposażone w ogniwa 
litowo-jonowe zapewniają Ci długotrwały 
komfort słyszenia oraz wysoką jakość 
dźwięku bez konieczności wymiany baterii.
Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth® 
aparaty słuchowe mogą się bezpośrednio 
łączyć z Twoim smartfonem, telewizorem 
oraz zestawem HiFi. Nawet w trudnych 
sytuacjach akustycznych nic Ci nie umknie. 
Technologia G5 skupia się na Twoim 
głównym rozmówcy, nie odcinając Cię od 
dźwięków otoczenia.  

 Zauszne aparaty 
słuchowe są dyskretnie 
schowane za małżowiną, 
dzięki czemu można je 
wygodnie nosić i łatwo 
obsługiwać.
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Opisane w ninejszej ulotce właściwości zależą od wybranego modelu oraz poziomu  
technolgoicznego. 

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. i posługiwanie się 
nimi przez AS AUDIO-SERVICE GmbH jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe i na-
zwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.

iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
 Android jest znakiem towarowym Google Inc.

Dystrybutor:
Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań

Wytwórca:
AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne – Germany www.audioservice.pl



NOW AT

Nowe zauszne 
aparaty słuchowe.
Z najnowszą 
technologią G5.

Dzięki aparatom 
słuchowym G5 twój głos 
brzmi dla Ciebie 
całkowicie naturalnie.

Aparaty słuchowe G5  
automatycznie dostosowują się 
do  hałaśliwych sytuacji.

XS G4 DUO G5DUO Li-Ion G5 P G5 HP G4

Optymalne połączenie 
z maksymalnym komfortem 
słyszenia.

Smart Key
Pilot do zdalnej obsługi pozwala na łatwą 
zmianę programów słyszenia oraz poziomu 
głośności nawet w przypadku braku łączności 
bezprzewodowej.

Smart Mic
Smart Mic pozwala na przesyłanie dźwięku ze 
smartfonów z systemem Android.

Aplikacja Smart Remote
Praktyczne aplikacje mobilne  oferują możli-
wość łatwej zdalnej obsługi, na przykład: 
zmiany programów słyszenia czy poziomu 
głośności, przy pomocy smartfona. Dzięki 
aplikacji Smart Direct dla aparatów słucho-
wych G5 możesz też korzystać z dodatkowych 
funkcji transmisji rozmów telefonicznych lub 
muzyki.

Smart Transmitter 
Opcjonalny Smart Transmitter 2,4 w łatwy 
sposób łączy Twoje aparaty słuchowe G5  
z telewizorem lub zestawem HiFi bez żadnych 
dodatkowych akcesoriów.

Przyjemnie znajomy    Życie jest pełne 
niespodzianek. Szczególnie podczas rozmów ze 
znajomymi Twój własny głos powinien brzmieć 
dla Ciebie tak samo. Nasze zauszne aparaty 
słuchowe G5 uczą się rozpoznawać Twój głos, 
żeby jego brzmienie było dla Ciebie zawsze 
przyjemne i naturalne. Jeśli chcesz się cieszyć 
komfortem słyszenia bez konieczności wymiany 
baterii,  DUO Li-Ion G5 to aparaty dla Ciebie. 
Wyjątkowe ogniwa litowo-jonowe oferują niemal 
nieograniczone możliwości w Twoim  
codziennym życiu.

Nasze modele zausznych aparatów słuchowych

Optymalne połączenie    Dzięki inteligentnej 
technologii G5 nasze zauszne aparaty słuchowe 
stają się zaawansowanymi słuchawkami bezprze-
wodowymi, które oferują zupełnie nowe  
poczucie swobody. Rozmowy telefoniczne, 
muzyka i komunikaty z nawigacji GPS mogą być 
przesyłane z iPhone'a do aparatów słuchowych 
bezpośrednio, a ze smartfonów z systemem 
Android przy pomocy urządzenia Smart Mic. 
Opcjonalny Smart Transmitter 2,4 pozwala bez 
żadnych dodatkowych akcesoriów połączyć 
Twoje aparaty słuchowe G5 z telewizorem lub 
zestawem HiFi.Niezrównane doświadczenie słuchowe     

Każdego dnia na nasze słyszenie wpływa 
ogromna ilość dźwięków – od hałasu otoczenia 
na ulicy po szum wiatru podczas jazdy rowerem. 
Nasze zauszne aparaty słuchowe G5 pozwalają 
Ci na łatwe słyszenie również w hałaśliwym 
otoczeniu.  Nawet podczas rozmowy nie stracisz 
pewności siebie. Aparaty słuchowe Audio Service 
pozwalają łatwo skupić się na rozmówcy,  
a jednocześnie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie. 

Pobierz teraz 
aplikację Smart Direct

Odkryj wygodne 
akcesoria oraz funkcje, 
które pozwolą dostosować 
aparaty słuchowe do 
Twoich potrzeb. 


