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Para mais informação sobre os aparelhos auditivos EXCITE Pro 
e outros tipos de aparelhos auditivos da HANSATON, consulte o 

seu profissional de saúde auditiva ou visite nosso website.

Deseja mais informação?

hansaton.com

HearIntelligence™ reforça 
a sua audição natural
A tecnologia HearIntelligence ™ foi 
desenvolvida pela HANSATON para melhorar 
as funções e processos naturais do ouvido 
humano. As interações fluidas entre as 
funções são projetadas para recriar a 
audição tridimensional para conexões 
realistas com o ambiente acústico em 
qualquer situação social. 

A tecnologia EXCITE Pro ajuda a fornecer a 
melhor experiência auditiva possível e pode 
trazer uma qualidade de vida completa e 
aprimorada com a família e amigos.*

Aparelhos auditivos para 
qualquer época da vida 
Obrigado pelo seu interesse nos aparelhos 
auditivos HANSATON EXCITE Pro. Estes 
foram desenvolvidos com o objetivo de 
tornar mais fácil a audição em momentos 
de silêncio e em conversas com ruído e 
emocionantes. Desfrute da sua audição 
novamente graças à impressionante 
qualidade de som e recursos inteligentes.

EXCITE Pro
Get ready. Get excited. Get Pro.

*  Fonte: Shield B. Hearing loss–Numbers and costs. Evaluation of the social and economic costs of 
hearing impairment. Bruselas, Bélgica: Hear-It. Fevereiro de 2019.



Energia para o dia todo*

Para o seu conforto e conveniência, a 
tecnologia avançada recarregável de íon de 
lítio oferece até 24 horas de uso entre as 
cargas. 

Excelência auditiva ao seu alcance
•  Otimiza os sons no seu ambiente especifi camente para a 

sua audição, graças aos chips de informáticos de classe 
mundial

• Estilos de design recarregáveis

• Conexões diretas com smartphones para chamadas em 
viva-voz e transferência direta de música ou conteúdo de 
televisão

• Personalize sua experiência auditiva com a app do 
telemóvel

Visão geral do produto 
em tamanho real

Acessórios opcionais: 
Remote Control, PartnerMic, TV Connector

Se sofre de zumbido, entre em contato com o seu profi ssional 
de saúde auditiva para descobrir como os aparelhos auditivos 
EXCITE Pro podem ajudá-lo.

sound XC Pro R
Aparelho auditivo RIC com pilha

jam XC Pro R
Aparelho auditivo BTE com pilha

AQ jam XC Pro R
Aparelhos auditivos 

retroauriculares   (BTE) recarregáveis 

AQ sound XC Pro R
Aparelhos auditivos com 

auricular no canal auditivo (RIC) 
recarregáveis (também disponível 

com telebobina)

Design e desempenho
As elegantes caixas dos aparelhos auditivos 
EXCITE Pro, com revestimento especial de 
plasma, são resistentes à poeira e à água. 

* Tempo de uso da bateria de íon de lítio: 24 horas sem transmissão; 16 horas com tecnologia 
AirStream (TV Connector / PartnerMic); 11 horas com telefone Bluetooth® e streaming de música

Viva a vida que VOCÊ escolhe 
com o EXCITE Pro
Individualidade e exclusividade. HANSATON 
EXCITE Pro DESIGN EDITION é tão 
emocionante e versátil quanto a própria vida. 

Níveis de tecnologia 9: First 7: Business 5: Comfort 3: Economy

Concentração na fala em situações silenciosas e ruidosas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Concentração na fala vinda da frente ✔ ✔ ✔ ✔

Concentração na fala vinda do lado ✔ ✔

3D Speech Focus ✔

Áudio 3D otimizado ✔

Os aparelhos auditivos trabalham juntos para localizar a fala ✔ ✔

Redução automática de ruído de fundo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Intuitivo e automático ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ajustes automáticos de volume de acordo com a situação ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3: Economy

Compreensão básica da fala em 
situações mais calmas.

7: Business

Excelente experiência auditiva 
numa ampla variedade de 
situações, incluindo música. 
Ajuda-o a concentrar-se 
precisamente na fala.

5: Comfort 

Oferece uma experiência de 
audição agradável. Projetado 
para que possa ouvir facilmente 
conversas silenciosas 
automaticamente.

9: First

Permite a compreensão da 
fala em três dimensões com 
um nível premium. Fornece 
automaticamente clareza de 
voz otimizada e impressionante, 
mesmo em grandes grupos e 
ambientes ruidosos.


