power one elemek
– gyakran ismételt kérdések.

power one elemek –
minőség minden igényre.
high level hearing

Hogyan kell tárolni a power one elemeket?
A power one hallókészülék-elemeket legjobb
szobahőmérsékleten (20-25 °C) tárolni. A meleg
csökkentheti az élettartamukat, és a párás
környezet sem megfelelő a tárolás szempontjából.
Miért van a cink-levegő elemeken védőfólia?
A hallókészülék-elemek a levegőt használják
energiaforrásként. A védőfólia lezárja az elem
légnyílásait. Amikor a védőfóliát eltávolítják, a
hallókészülék-elem aktiválódik.
Hová dobjam el a használt power one elemeket?
Más elemekhez hasonlóan a hallókészülék-elemet
sem szabad elégetni, vagy kidobni a háztartási
hulladékkal együtt. Kérjük, kezelje a használt
elemeket környezetbarát módon, és vigye el a
kijelölt szelektív hulladékgyűjtő pontokra.

Milyen hosszú a power one elemek élettartama?
A hallókészülék-elem élettartama függ a napi
használat mennyiségétől, az erősítés mértékétől
és a hallókészülék típusától is.
Mi befolyásolja a hallókészülék-elemek hasznos
élettartamát?
Környezeti hatások (páratartalom és hőmérséklet)
Megváltozott hallókészülék-használati szokások
(naponta hosszabb idő, magasabb zajszint, új
hallókészülék-funkciók)
A hallókészüléket a korábbinál hosszabb ideig
használták
A hallókészülék új, a típus vagy a gyártmány eltér
a korábban használttól
A modern hallókészülékek olyan új funkciókkal
rendelkeznek (például audiojel-továbbítás,
Bluetooth), amelyek több energiát igényelnek

A power one hallókészülék-elem a
következőket nyújtja Önnek
Biztonság
Minőség a legszigorúbb minőségellenőrzésnek
köszönhetően.
Könnyű kezelhetőség
Az extra hosszú védőfóliának és a praktikus
csomagolásnak köszönhetően.
Megbízhatóság bármilyen működési feltételek
között
A kiváló minőségű anyagoknak, a robusztus
kivitelnek, és a szabadalmazott ESP 		
házbevonatnak köszönhetően.

Minőség a legtisztább hangért
Az egyenletesen magas feszültségnek és
innovatív katód technológiának köszönhetően.
Teljesítmény és tartósság
A nagy kapacitásnak köszönhetően – 		
megbízható power one teljesítménnyel.
Választék
A teljes körű power one termékskálának
köszönhetően személyre szabottan választhatók
ki a megfelelő hallókészülék-elemek.

A power one tisztaszobai körülmények között, a világ
legnagyobb és legfejlettebb gyártóbázisán állítja elő
az elemeket.

www.powerone-batteries.com

power one
– bizonyított megbízhatóság
és teljesítmény.

power one
– egyszerűen kényelmes
és praktikus.

power one HIGANYMENTES
– fenntartható és
környezetbarát.

A power one egy prémium minőségű 		
hallókészülék-elem – „Made in Germany”
Hosszú élettartam jellemzi – még digitális
hallókészülék használata esetén is
Megbízható és biztonságos – még extrém
környezeti feltételek között, pl. magas 		
páratartalom esetén is
Biztosítja az erősítő optimális teljesítményét és
kiváló hangminőséget nyújt
A termékek a legszigorúbb minőségellenőrzésen
mennek át
Praktikus, kényelmes és könnyen kezelhető
csomagolásban kapható

safety comfort pack™
Rendkívül kényelmes és biztonságos: a praktikus
forgó adagolóból könnyen kiemelhetőek az
elemek, és ugyanilyen könnyen visszahelyezhetők.
A kétrétegű karton biztosítja, hogy ne essen ki
az elem.

Ha a power one HIGANYMENTES elemet
választja, védi környezetét
Környezetbarát, higanymentes technológia
Környezetbarát anyaghasználat és csaknem
teljesen újrahasznosítható csomagolóanyagok
ISO 50001 energiairányítási rendszer szerinti
tanúsított környezetbarát gyártás

power one
– vezeték nélküli kapcsolattal.
high level hearing

Kényelmesen használható védőfólia
Az extra hosszú „fül” segítségével az elemet
könnyen bele lehet helyezni a hallókészülékbe.
quality seal
The quality seal guarantees an unopened
packaging.

A vezeték nélküli technológiák magas 		
követelményrendszere
A modern hallókészülékek számos kifinomult
funkciója vezeték nélküli technológiával működik,
ezért nagyobb teljesítményre van szükségük.

A higanymentes, vezeték nélküli működésre
optimalizált, hatékony hallókészülék-elemekkel a
power one megfelel az új hallókészülék-generáció
által támasztott követelményeknek.
Különleges igénybevételhez
A higanymentes IMPLANT plus p675 implant
elem annyira ellenálló, hogy extrém energiaigényű
körülmények között is képes a működésre.
Ily módon megfelel az igényes processzorok
követelményeinek, és maximális élettartamot
biztosít. Az IMPLANT plus p13 verzióban is
kapható.

power one
App

További információkról bővebben
tájékozódhat, amennyiben
ellátogat weboldalunkra:
www.powerone-batteries.com
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