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De microfoon is veel nauwkeuriger. Als hoogleraar werk
ik in vele verschillende omgevingen en in elke omgeving
is het lokaliseren van geluid anders. In de omnidirectionele stand kan ik
al mijn studenten aan alle
kanten horen.”
/Rose

De richtinggevoelige microfoon gebruik ik het meeste
als ik mij in een lawaaiige omgeving bevind en als ik gesprekken wil verstaan. Als
geen ander product stelt
de Divino mij in staat
goed te horen.” /Nancy

De Divino gaat een stap verder dan de Compact in geluidskwaliteit. De geluidskwaliteit
van de Divino stelt mij in staat
het volume te verhogen en
de scherpte waarmee ik
hoor te vergroten zonder de
vervorming die gewoonlijk
optreedt bij andere toestellen
die ik heb gebruikt.”
/Doug

Toen ik de Divino probeerde had
ik direct het gevoel dat ik nog veel
beter kon horen dan met de Compact.
Stemmen klinken natuurlijker en
de ingebouwde richtinggevoelige
microfoon maakt het voor mij
eenvoudiger om in gezelschap
gesprekken te kunnen volgen. Ik
kan gewoon niet meer zonder mijn
/Patricia
Baha.”
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Baha Divino ™
– e e n

p e r s o o n l i j ke

e r v a r i n g

B a h a D i v i n o™
– een persoonlijke ervaring
De Baha Divino™ is ontworpen om in dagelijkse situaties een
persoonlijke luisterervaring te creëren, zodat de kwaliteit
van leven voor alle dragers verhoogt wordt. De Divino is het
eerste toestel van een nieuwe generatie van Baha® soundprocessors. Het introduceert digitale geluidsoverdracht in
combinatie met een ingebouwde richtinggevoelige microfoon, om nog beter op zeer diverse hoorsituaties van alledag
in te spelen. Deze nieuwe en uitmuntende soundprocessor

De Baha Divino™ is verkrijgbaar in vier nieuwe kleuren: Zwart,
Blond, Zilvergrijs en Bruin. Afmeting (l‹b‹h) 27‹20‹11 mm,
Gewicht 11 g incl. batterij.

biedt een unieke oplossing voor elke individuele drager.
De Divino is in vier nieuwe en verbeterde kleuren verkrijgbaar, zodat deze beter bij uw haar past en heeft tevens een
rondere vorm, waardoor het nauwelijks opvalt wanneer het
achter het oor gedragen wordt.

Stem de soundprocessor af
op uw persoonlijke wensen

Wie kunnen er baat
hebben bij Baha
D i v i n o™ ?
De Divino is geschikt voor mensen met drempels
in de beengeleiding van het (de) betroffen
o(o)r(en) beter dan of gelijk aan 45
dB HL (gemeten bij 0,5, 1, 2,

De Baha Divino biedt een veel grotere keuze aan mogelijke

3 kHz). Bovendien hebben

instellingen, zodat deze aan de individuele behoeften en

personen met Single Sided

voorkeuren van de gebruiker kan worden aangepast. Uitge-

Deafness (SSD™) die met het

rust met twee programma’s kan de Divino, afhankelijk van

andere oor normaal kunnen

de situatie, in een seconde worden aangepast aan lawaaiige

horen (met normaal contralate-

of rustige omgevingen door gewoon van het ene naar het

raal gehoor gedefinieerd als

andere programma om te schakelen.

een gemiddelde lucht-

™

geleiding van 20 dB
Wanneer de Divino wordt aangepast, zal de audioloog de

HL bij 0,5, 1, 2, en

AGCO (Automatic Gain Control output compression) en de

3 kHz) baat bij

regelaar voor lage frequenties afstellen, zodat deze het beste

de nieuwe Divino

bij uw persoonlijke behoeften aansluiten.

soundsprocessor.

