
VAIKAMS KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 
 

Motion  SA 1PX 
Bazinis vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/130 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose ir 

pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

Intuis 3 S 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

 

✓ 12 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose 

ir pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

 

 

Intuis 3 Click 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

 

 

 
 

✓ 12 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 ir 55/116 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

 



Intuis 3 RIC 312 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 

 

✓ 12 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose 

ir pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

Silk 1NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1  
 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Užspaudžiami ventiliuojami kištukai - užtikrina ausies ventiliaciją, 

užtikrina malonu girdėjimą 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

Silk 1X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1  
 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Užspaudžiami ventiliuojami kištukai - užtikrina ausies ventiliaciją, 

užtikrina malonu girdėjimą 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 



Motion  S 1PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose ir 

pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

Motion 13 1NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

Styletto 1 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/119 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose ir 

pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš priekio, 
nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 1 papildomam įkrovimui be el. tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 



 
 
 
Styletto 1 X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 

✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 

✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

Ace 1PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Ace - pats mažiausias užausinis klausos aparatas  
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 



 

Pure 1PX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

Pure 1NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Bluetooth ryšys 
✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų 

girdėjimui 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 



Pure 312 1 X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Bluetooth ryšys 
✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų 

girdėjimui 
✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

Motion  Charge & Go 1NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-2 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose 

ir pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Galimybė transliuoti garsą tiesiai iš telefono į klausos aparatus 
✓ Įkraunami 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

 

 

 

 



 

 

Pure  Charge & Go 1NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Įkraunami su džiovinimo funkcija 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

Pure  Charge & Go 1 X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Įkraunami su džiovinimo funkcija 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 

✓ Bluetooth ryšys 

✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų girdėjimui 

✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 

✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 



 

 

Motion  S 2PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

 

Motion  SA 2PX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/130 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 
 
 
 
 
 
 



Motion  13 2NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-2 

 ✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 

✓ eWindScreen - vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

Silk 2NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

Silk 2X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia klausa 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 

✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 
 



 
Ace 2PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Ace - pats mažiausias užausinis klausos aparatas  
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 
 
Pure 2PX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 



Pure 2NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 

✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 
balsą 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 

✓ Bluetooth ryšys 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 

✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 

✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų 
girdėjimui 

✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

Pure 312 2 X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 

✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 
balsą 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Bluetooth ryšys 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 

✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 

✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų 
girdėjimui 

✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 



Styletto 2 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/119 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 1 papildomam įkrovimui be el. 

tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 
Styletto 2 X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 

✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 

✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 

✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 

✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 



 
 
Motion  Charge & Go 2NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-2 

 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Galimybė transliuoti garsą tiesiai iš telefono į klausos aparatus 
✓ Įkraunami, su džiovinimo funkcija 
✓ eWindScreen - vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

 

 

Pure  Charge & Go 2NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Įkraunami su džiovinimo funkcija 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 



Pure  Charge & Go 2 X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Įkraunami su džiovinimo funkcija 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 

✓ Bluetooth ryšys 

✓ Išplėstas dinaminis diapazonas natūralesniam stiprių garsų girdėjimui 

✓ Mano Garso technologija 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Integruoti akustiniai jutikliai 

✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 

✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

Silk 3NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 



 

Silk 3X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 

✓ 50/113 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 

✓ Tinka ir augančioms ausytėms 

✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią 

balsą 

✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 

✓ Integruotas Akustinis jutiklis 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 

✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į 
naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  

✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

Motion  S 3PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



 

 

Motion  SA 3PX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/130 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

 

Ace 3PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Ace - pats mažiausias užausinis klausos aparatas  
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 



Pure 3PX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

Motion 13 3NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 

✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 

✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 
natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



Pure 10 3NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Pats mažiausias užausinis klausos aparatas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas  
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

Pure 13/312 3NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 



Pure 312 3X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 

klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pure Charge&Go 3NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 
 
 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Įkraunami, belaidis įkrovimas 
✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 
✓ Ilgiausias rinkoje pastovaus transliavimo laikas su vienu įkrovimu 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pure 312 Charge&Go 3X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 

klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion  Charge & Go 3NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-2 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Įkraunami, su džiovinimo funkcija 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

Styletto Connect 3 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/119 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be elektros 

tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė įskaitant Notch terapiją 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 



 

 

 

 

Styletto 3X 
Papildomas vaikams 1 pozicija KLA-1-1 

 

 
 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 

✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion  S 5PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

Motion  SA 5PX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 
 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/130 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



 

Silk 5NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią balsą 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

Silk 5X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią balsą 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Integruotas Akustinis jutiklis 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia klausa 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 



Motion 13 5NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa  

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

Ace 5PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Ace - pats mažiausias užausinis klausos aparatas  
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 



Pure 5PX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

Pure 10 5NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Pats mažiausias užausinis klausos aparatas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas  
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 



 

 

Pure 13/312 5NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ 3 automatiškai persijungiančios programos 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pure 312 5X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 

✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 

✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Erdvinis 3D fokusavimasis į kalbą bet kokia kryptimi 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 

klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ 3 aukšto skiriamumo (HD) muzikos programos 
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ 3 automatiškai persijungiančios programos 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pure Charge&Go 5NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 
 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Įkraunami, belaidis įkrovimas 
✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 
✓ Ilgiausias rinkoje pastovaus transliavimo laikas su vienu įkrovimu 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pure 312 Charge&Go 5X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 

✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 

✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Erdvinis 3D fokusavimasis į kalbą bet kokia kryptimi 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 

klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ 3 aukšto skiriamumo (HD) muzikos programos 
✓ Įkraunami, belaidis įkrovimas 

✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 

✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ 3 automatiškai persijungiančios programos 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Motion  Charge & Go 5NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen - vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas - kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ 3D 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija prie 

situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen - efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Įkraunami, su džiovinimo funkcija 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas "mokosi" pats save per-reguliuoja  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Styletto Connect 5 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/119 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 
klausos žmonių 

✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 



 

Styletto 5X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124 matricos 

✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 
klausos žmonių 

✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 



Motion  S 7PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 55/124 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių binauraliniai virtualūs 8 kryptiniai mikrofonai su 

orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už gerai girdinčių  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

 

Motion  SA 7PX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 60/130 matrica 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių binauraliniai virtualūs 8 kryptiniai mikrofonai su 

orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už gerai girdinčių  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

 



Silk 7NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią balsą 
✓ Nešiojant du, EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

Silk 7X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113 matrica 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai, momentinio pritaikymo 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai kanaliniai 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią balsą 
✓ Nešiojant du, EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Integruotas Akustinis jutiklis 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia klausa 
✓ Tinka ir augančioms ausytėms 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 



Motion 13 7NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 

 
 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų  
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ace 7PX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Ace - pats mažiausias užausinis klausos aparatas  
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

Pure 7PX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 



Pure 10 7NX 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 55/113, 60/118, 65/123 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki žymaus klausos netekimo 
✓ Pats mažiausias užausinis klausos aparatas 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas  
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

Pure 13/312 7NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 

✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 



 

Pure 312 7X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pure Charge&Go 7NX 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 

 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Įkraunami, su džiovinimo funkcija 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Įkraunami, belaidis įkrovimas 
✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 
✓ Ilgiausias rinkoje pastovaus transliavimo laikas su vienu įkrovimu 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 



 

Pure 312 Charge&Go 7X 
Papildomas vaikams 1 ir 3 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-3 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 45/108, 60/119, 70/124, 75/130 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Itin platus pritaikymo diapazonas iki gilaus klausos netekimo 
✓ Pure – mažiausias pilno funkcionalumo klausos aparatas 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Įkraunami, belaidis įkrovimas 

✓ Džiovinimo kraunantis funkcija 

✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion  Charge & Go 7NX 
Papildomas vaikams 1 ir 2 pozicijos, KLA-1-1 ir KLA-1-2 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 56/126, 63/134 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Įkraunami, su džiovinimo funkcija 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų  
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styletto Connect 7 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 
 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas  
✓ 45/108, 60/119, 70/124 matricos 

✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 
klausos žmonių 

✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 



 

Styletto 7 X 
Papildomas vaikams 1 pozicija, KLA-1-1 

 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas  
✓ 60/119 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 

Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 
klausos žmonių 

✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai 

savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Integruoti Judesio ir  Akustinis jutikliai 
✓ Dinaminis Garsų Žemėlapio apdorojimas: jokių diskretinių situacijų, 

momentinis ir nuolatinis prisitaikymas prie aplinkos, natūraliausia 
klausa 

✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Įkraunami, nešiojamas įkroviklis 3 papildomiems įkrovimams be 

elektros tinklo 
✓ Stilingas, išskirtinis dizainas, trys papildomos spalvų kombinacijos 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Maži gabaritai 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Pirmieji pasaulyje Slim-RIC įvaizdžio klasės klausos aparatai 
✓ RIC tipo - plonas nepastebimas vamzdelis 

 

 

 

 

 



Intuis 3 CIC 
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 

 

 

✓ 12 kanalų garso apdorojimas 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, nuo giliai kanalinių „nematomų“ modelių 
✓ Galingi, tinka plačiam klausos netekimo diapazonui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

Insio 1NX  
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 
 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ Gaminami individualiai, tinka tik jau neaugančioms ausims 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, nuo giliai kanalinių „nematomų“ modelių 
✓ Galingi, tinka plačiam klausos netekimo diapazonui 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 

✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 

✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

Insio 2NX  
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 
 
 
 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ Gaminami individualiai, tinka tik jau neaugančioms ausims 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, nuo giliai kanalinių „nematomų“ modelių 
✓ Galingi, tinka plačiam klausos netekimo diapazonui 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 

✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 

✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

 



Insio 3NX 
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 
 
 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ Gaminami individualiai, tinka tik jau neaugančioms ausims 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai ir giliai kanaliniai, „nematomi“  
✓ Galingi, tinka plačiam klausos netekimo diapazonui 
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

Insio 5NX 
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 
 
 
 
 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ Gaminami individualiai, tinka tik jau neaugančioms ausims 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai ir giliai kanaliniai, „nematomi“  
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią 

balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 



 

Insio 7NX 
Papildomas vaikams 2 pozicija, KLA-1-2 

 
 
 
 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ Gaminami individualiai, tinka tik jau neaugančioms ausims 
✓ 50/113, 55/118, 65/124 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Įausiniai 
✓ Itin maži gabaritai, pilnai ir giliai kanaliniai, „nematomi“  
✓ Nešiojant du, turi automatinį kryptiškumą, orientuojasi į stipriausią 

balsą 
✓ Nešiojant du, EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 6 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 

 

Motion  P 1PX 
Bazinis (nemokamas) vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 

 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose 

ir pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš 
priekio, nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

 



Motion 13P 1NX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/130, 77/135 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Didžiulė galia, bet labai maži gabaritai 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

Motion  P 2PX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

Motion  13P 2NX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 

✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 

✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 

✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 

✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 

✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  



Motion  P 3PX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

Motion 13P 3NX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 
 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/130, 77/135 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Didžiulė galia, bet labai maži gabaritai 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią 

balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė 

adaptacija prie situacijos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis 

diapazonas 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, 

natūraliausiai savo paties balso kokybei (OVP) 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į 

naudotojo prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



Motion  P 5PX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 

 
 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 

 
Motion 13P 5NX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 
 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/130, 77/135 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Didžiulė galia, bet labai maži gabaritai 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa  

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



Motion  P 7PX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/129, 70/131, 77/135 matricos  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių binauraliniai virtualūs 8 kryptiniai mikrofonai su 

orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už gerai girdinčių  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 

✓ Didžiulė galia, bet maži gabaritai 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą  

Motion 13P 7NX 
Papildomas vaikams 3 pozicija, KLA-1-3 

 
 
 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 65/130, 77/135 matricos 
✓ Iki 113dB išplėstas apdorojamų įeinančių garsų dinaminis diapazonas 
✓ IP68 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Trimatis (3D) 360 laipsnių garsų klasifikatorius ir automatinė adaptacija 

prie situacijos 
✓ Nešiotojo balso atpažinimas ir jo atskiras apdorojimas, natūraliausiai savo 

paties balso kokybei (OVP) 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Bevielis ryšys ultra HD ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Aukšto skiriamumo garso retransliavimas tarp klausos aparatų 
✓ Didžiulė galia, bet labai maži gabaritai 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Naudojami mobilaus telefono sensoriai garsui judant optimizuoti 
✓ Garso transliavimas į klausos telefonus tiesiogiai iš iPhone ir su 

StreamlineMic priedu iš Android telefonų 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Unikali Notch nejaučiama terapija vieno tono tinnitus gydymui 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save per-reguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje  
✓ Iki 6 individualizuotų programų  
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo aplinkos 
✓ Dažninis diapazonas išplečiamas iki 12kHz 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 

✓ Galimybė naudoti su plonu vamzdeliu, paslepiančiu aparatą 



Motion SP 1PX 
Bazinis (nemokamas) vaikams 4 pozicija, KLA-1-4 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 82/140 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai (įsijungia triukšmingose aplinkose ir 

pagerina kalbos suvokimą, sumažina triukšmą, fokusuoja kalbą iš priekio, 
nuslopina garsus kitomis kryptimis) 

✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Programų perjungimo ir baterijos sekimo vizualinis indikatorius 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 

✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

 

Motion  SP 2PX 
Papildomas vaikams 4 pozicija, KLA-1-4 

 
 

✓ 16 kanalų garso apdorojimas 
✓ 82/140 matrica 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Garso transliavimo į aparatus galimybė 
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Programų perjungimo ir baterijos sekimo vizualinis indikatorius 
✓ Iki 4 individualizuotų programų 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
✓ Dažnių perkėlimo galimybė 

✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis  

Motion  SP 3PX 
Papildomas vaikams 4 pozicija, KLA-1-4 

 

 

✓ 24 kanalų garso apdorojimas 
✓ 82/140 matrica  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros klausos 

žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Programų perjungimo ir baterijos sekimo vizualinis indikatorius 
✓ eWindScreen – vėjo triukšmo slopinimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 

✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 
 



 

Motion  SP 5PX 
Papildomas vaikams 4 pozicija, KLA-1-4 

 
 

 

✓ 32 kanalų garso apdorojimas 
✓ 82/140 matrica  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių kryptiniai mikrofonai su orientavimusi į 

stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už geros 

klausos žmonių 
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Programų perjungimo ir baterijos sekimo vizualinis indikatorius 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia 3 bendras programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Aukšto skiriamumo muzikos programa 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 
 
Motion  SP 7PX 
Papildomas vaikams 4 pozicija, KLA-1-4 

 
 

 

✓ 48 kanalų garso apdorojimas 
✓ 82/140 matrica  
✓ IP67 atsparumo aplinkos poveikiui standartas 
✓ 3D Automatinis triukšmo slopinimas ir kalbos ryškinimas 
✓ Automatiniai 360 laipsnių binauraliniai virtualūs 8 kryptiniai 

mikrofonai su orientavimusi į stipriausią balsą 
✓ Siaurajuostis kryptiškumas – kryptinės savybės geresnės už gerai 

girdinčių  
✓ Bevielis ryšys tarp 2 aparatų, sinchronizuoti aparatai 
✓ Galimybė valdyti aparatus mobiliu telefonu nemokama programėle 
✓ Programų perjungimo ir baterijos sekimo vizualinis indikatorius 
✓ Binaural eWindScreen – efektyviausias vėjo triukšmo blokavimas 
✓ EchoShield – aido eliminavimas aidinčiose patalpose 
✓ Aštrių trumpalaikių garsų švelninimas 
✓ Tinnitus ir kintančio tinnitus (ūžesio galvoje) terapijos galimybė 
✓ Aklimatizacijos prie klausos aparato automatinis valdiklis 
✓ Aparatas „mokosi“ pats save pereguliuoja, atsižvelgdamas į naudotojo 

prioritetus kiekvienoje aplinkoje ir programoje   
✓ Iki 6 individualizuotų programų 
✓ Automatiškai perjungia visas 6 programas priklausomai nuo 

aplinkos 
✓ Įeinantys garsai apdorojami iki 12kHz 
✓ Aukšto skiriamumo 3 muzikos programos 
✓ Efektyviausia švilpimo slopinimo sistema 

 


