
Onze audiologen: Charlotte Marinus | Evelien Verhoeven | Karen Thollebeek 
De Ghellincklaan 1 | 2200 Noorderwijk

Provinciebaan 38a | 2230 Herselt
Lichtaartsesteenweg 36 | 2275 Poederlee

REMOTE SUPPORTVIRTO MARVEL BLACK

Tel. 014/27 70 62 I www.hoorcentrummarinus.be volg ons op

NIETS KLINKT ALS HET GELUID 
VAN PARADISE

Laat je hoortoestellen afstellen vanop afstand waar 
en wanneer je maar wil. Download de myPhonak app 
en videobel met je audioloog voor live ondersteuning.

Deze discrete, op maat gemaakte 
hoortoestellen zijn nu ook beschikbaar 
met een stijlvolle zwarte afwerking. 

Al 11 jaar
staan wij voor u klaar!

MET DEZE BON:

Oplaadbare hoortoestellen
aan dezelfde prijzen

als de niet-oplaadbare modellen.

Heeft u reeds hoortoestellen 
van een ander hoorcentrum?

Gratis bijregelen van deze toestellen

Gratis vrijblijvende 
proefperiode van 3 maanden

met deze in-het-oor toestellen of 
oplaadbare hoortoestellen.

NIETS KLINKT ALS HET GELUID 

hoortoestellen zijn nu ook beschikbaar 

Maak kennis met de Phonak 
Paradise hoortoestellen met een 
ongeëvenaarde geluidskwaliteit 
waarmee u het wonder van geluid 
kunt herontdekken.

• Helder natuurlijk geluid
• Briljant spraakverstaan
• Gepersonaliseerde lawaaionderdrukking 
   in rumoerige omgeving
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