
Beltone Amaze oferece a seus pacientes o melhor e mais 
abrangente aparelho auditivo do mercado. O mais recente 
chip de processamento de som do Beltone Amaze combina 
excelente qualidade de som, conectividade, recarregabilidade 
e ajuste fino remoto completo em um único produto. Além de 

um som mais completo, rico e nítido, seus pacientes podem 
aproveitar uma excelente conectividade para um streaming 
nítido e se beneficiar da capacidade de recarga que os liberta 
das baterias e mantém o dia inteiro com uma única carga. 
Isso é  tudo o que estavamos esperando.

A Solução Auditiva Premium mais completa

Faça com que cada  
dia seja incrível 

Beltone Amaze™
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Excelente qualidade de transmissão e fácil controle 

Cuidados remotos com ajustes finos mais abrangentes

Incrivelmente Recarregável

64% das vezes os ouvintes preferiram 
a qualidade sonora do Beltone 
Amaze durante transmissão direta 
do iPhone ao comparar com os 
aparelhos auditivos concorrentes

71% das vezes os ouvintes preferiram o 
Beltone Amaze para transmissão de TV 
ao comparar a qualidade sonora com 
os aparelhos auditivos concorrentes

71%

64%

Experiência de som aprimorada durante conexão 
A faixa de banda estendida no Beltone Amaze permitirá que seus 
pacientes experimentem um novo nível de qualidade sonora de  
transmissão direta ou através de acessórios sem fio.

Potencializando o controle pessoal
Os usuários do Beltone Amaze podem controlar facilmente 
seus aparelhos auditivos remotamente com o aplicativo Beltone 
HearMax ™. Com simples toques no aplicativo, seus pacientes 
podem ajustar discretamente os aparelhos auditivos diretamente 
de seus dispositivos iPhone®, iPad®, iPod touch®, Apple 
Watch® ou Android.

Um nível extra de cuidados e serviços para 
pacientes mais satisfeitos
O premiado Remote Care da Beltone permite que os usuários 
solicitem ajustes avançados de qualquer lugar, entre suas visitas 
agendadas, usando o aplicativo Beltone HearMax.

Faz com que a troca de bateria seja coisa do passado
O modelo recarregável possui uma bateria de íons de lítio integrada 
com impressionante capacidade de duração de até 30 horas com 
uma carga. A bateria é extremamente durável, mesmo após 4 anos, o 
Beltone Amaze retém 80% de sua capacidade de carga.

87% dos Profissionais da Audição concordam que  
o Beltone Remote Care entrega o melhor 
ajuste fino em curto espaço de tempo*

94% dos Profissionais da Audição 
acreditam que Beltone Remote 
Care ajuda seus pacientes a terem 
uma melhor experiencia auditiva*

Duração de Bateria Tempo de Carga

30 horas 3 horas

16 horas 1 hora

 8 horas 30 minutos

Experiência de som mais nítida, rica e completa
Nova plataforma de alto desempenho
O novo processador do Beltone Amaze possui o dobro da 
velocidade e da memória, 30% mais poder de computação, uma 
melhora de mais 5 dB na funcionalidade de sincronia entre as 
orelhas e é 25% mais eficiente em termos de energia durante o 
streaming.

Música mais exuberante e natural
A música é uma prova para a qualidade sonora.  Equipado com a 
maior faixa dinâmica do mercado (até 116 dB), o Beltone Amaze 
é capaz de receber e processar sons com a entrada mais alta, 
sem limitação ou distorção, proporcionando aos seus pacientes 
uma experiência musical mais natural .

95% dos participantes do teste de qualidade 
sonora musical  preferiram o Beltone 
Amaze  em comparação com outros 
aparelhos auditivos premium. *
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