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Ν Ε Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

Μπορεί ένα ακουστικό βαρηκο-
ΐας μικροσκοπικών διαστάσεων να 
διαθέτει και τηλεχειρισμό; Οι επι-
στήμονες του, κορυφαίου Γερ-
μανικού Οίκου AUDIOSERVICE 
και ειδικοί σε θέματα ακουστι-
κής μικροτεχνολογίας, κατάφε-
ραν να δημιουργήσουν ένα αθέ-
ατο, υπερσύγχρονο ακουστικό, 
που προσφέρεται για ήπιες έως 

σοβαρές παθήσεις ακοής και συνοδεύεται με τηλεκο-
ντρόλ για τον χρήστη του! 

Η Audioservice, για τη διάθεση των προϊόντων της 
στην Ελλάδα, συνεργάζεται  αποκλειστικά με την EAR-
CARE - Βοηθήματα Ακοής.Με διαστάσεις μικρότε-
ρες από ένα ρεβίθι, η νέα σειρά “LUXOR2”, προσφέ-
ρει εξαιρετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ακοής 
του χρήστη. Συνδυάζει ψηφιακές τεχνολογίες που απο-
καθιστούν σε συζητήσεις την ευκρίνεια της ακοής και την 
καθαρότητα των λέξεων. Παράλληλα, παρέχεται η δυ-
νατότητα στο χρήστη να ρυθμίζει με διακριτικότητα και 
ασύρματα τις ακουστικές του προτιμήσεις, με τη βοή-
θεια ενός μικρού τηλεκοντρόλ.

Στην παρουσίαση της νέας σειράς, ο Κωνσταντίνος Γα-
λιώτος, διευθύνων σύμβουλος της EARCARE, δήλωσε 
“Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε σε θέση να προ-
σφέρουμε μια επαναστατική λύση ακοής που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί αντίστοιχη ενός κορυφαίου 
φακού επαφής με ενσωματωμένη δυνατότητα τηλεχει-
ρισμού. Στόχος μας είναι μέσα από προϊόντα με ενσω-
ματωμένες τεχνολογικές  καινοτομίες, να κάνουμε την 
καθημερινή ζωή των ατόμων με δυσκολία ακοής, όσο 
γίνεται πιο εύκολη και φυσιολογική.”

Είναι χαρακτηριστικό πως η EARCARE ιδρύθηκε το 

1980 από ανθρώπους που έχουν βαρηκοΐα και έθε-
σαν σαν στόχο τους να προσφέρουν τις καλύτερες τε-
χνολογίες με γνώση και κυρίως ευαισθησία. Σήμερα, η 
EARCARE αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο 
περισσότερους από 10 κορυφαίους στο είδος τους διε-
θνείς Οίκους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται 
Sennheiser, Αudioservice Γερμανίας, A&M (εμπο-
ρικό όνομα της Siemens Audiologische Technik GmbH), 
Sonic Innovations Aμερικής, Noizfree, Geemarc, 
Bellman&Symfon κ.α.

Τα νέα βοηθήματα είναι άμεσα διαθέσιμα από την 
EARCARE (Bερανζέρου 22, τηλ. 210-5220.747) στα κέ-
ντρα της σε Αθήνα, Πειραιά, σε επιλεγμένα καταστήμα-
τα ακουστικών βαρηκοΐας σε όλη την Ελλάδα και στα 
καταστήματα ΜΠΑΚΑΚΟΣ EARCARE. Οι προσφερόμε-
νες λύσεις καλύπτονται κατά ποσοστό από τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν 
από το σπίτι τους on-line μια απλή δοκιμή ακοής στην 
διεύθυνση: www.akoh.gr

Η εταιρία EARCARE – Βοηθήματα Ακοής, με εμπει-
ρία 40 χρόνων, εξειδικεύεται σε πρωτοποριακές λύσεις 
για άτομα με δυσκολία ακοής, προσφέροντας κατά απο-
κλειστικότητα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας, βοηθήμα-
τα ακοής, αντιμετώπισης εμβοών, καθώς και ομιλίας. 

Κεντρική διάθεση προϊόντων EARCARE: Βερανζέρου 22, 
10432 Αθήνα και σε 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το LUX-
OR2 και άλλα ξεχωριστά προϊόντα της EARCARE, κα-
λέστε χωρίς χρέωση: 800 11 800 700 ή μπείτε στο site 
της εταιρίας: www.akoh.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
Δελτίο Τύπου, παρακαλούμε καλέστε: Κα Εύη Ξυλά, 
Wide Angle Communications, 
τηλ. 210 7295541-2, E-mail: evi@wideangle.gr 

Καλύτερη ποιότητα ζωής, για άτομα 
με δυσκολία ακοής, με πρωτοποριακές 
λύσεις από την Εarcare

Με διαστάσεις μικρότερες από ένα ρεβίθι, 
η νέα σειρά LUXOR2, προσφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα στη βελτίωση της ακοής.

Το μικρότερο ακουστικό βαρηκοΐας με τηλεχειρισμό στην Ελλάδα, 
από την EARCARE
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