
Pomoc nedoslýchavým od specialisty 

Brýle pro Vaše uši 

Zkušenosti z profesionální zvukové techniky největšího výrobce sluchátek pomáhají 

nedoslýchavým 

Německá firma Sennheiser je v oboru mikrofonů a sluchátek jedničkou již od svého založení, tedy od 

roku 1945. V současnosti je největším výrobcem sluchátek, je nositelem mnoha patentů  

a konstrukčních novinek v tomto oboru a je jednoznačně vedoucí firmou určující směr vývoje. Mimo 

jiné je Sennheiser vynálezcem bezdrátových mikrofonů a současně vyrábí i bezdrátová sluchátka. 

Všechny tyto technologie se zúročují v oboru audiologie, při výrobě kompenzačních pomůcek 

nedoslýchavým. Funkce audiologických sluchátek je vrátit pohodlí běžného života těm, kteří 

vzhledem ke snížené citlivosti svého sluchu jsou nuceni zesilovat výrazně hlasitost televizních  

a rozhlasových přijímačů nebo jim nedoslýchavost vadí při komunikaci s okolím. Audiologická 

bezdrátová sluchátka Sennheiser jsou schopna nejen zesilovat zvuk televizoru přímo do uší 

jednotlivých posluchačů ale dokonce obdobně zprostředkovat řeč a zvuky z okolí. Díky nim opět 

dobře uslyšíte v obchodě, u lékaře či kadeřníka. Se sluchátky Sennheiser můžete navštívit divadlo, 

taneční zábavu či zajít do hospody a všude uslyšíte jako dříve. Jde vlastně o brýle pro vaše uši.  

Jak vidíte na obrázku, mají všechny modely stetoskopickou konstrukci, tedy lze je snadno nasadit, 

necuchají účes a rozměrné ovládání hlasitosti je perfektně dostupné. Provoz je plně automatický, 

sluchátka se zapnou nasazením do uší, vypnou sejmutím a nabíjejí se prostým odložením do stojánku. 

Nabíjení akumulátorů všech přístrojů nepotřebuje dohled, protože je řízeno inteligentní 

automatikou. 

Sennheiser SET 830 TV umožňuje poslech a současně případný volný pohyb po místnosti ve které je 

umístěn televizor. Zvuk z přístroje je do sluchátek přenášen bezdrátově a provozní doba na jedno 

nabití je až 12 hodin. Model Sennheiser SET 840 TV využívá k přenosu FM vlny a proto poslech 

rozhlasu či TV je možný i v jiné místností, ve volném prostředí (terasa, zahrada) až do vzdálenosti 100 

metrů od rádia či televizoru. Provozní doba je až 9 hodin.  

Modely Sennheiser SET 830 S a 840 S jsou určeny pro přenos signálu TV přístroje přímo  

do naslouchátka vestavěnou indukční anténou. 

Zcela výjimečnou pomůckou je Sennheiser SET 900, který kromě zesilování zvuku televizoru či 

rozhlasu, obdobně jako výše popsané přístroje, dokáže svými vestavěnými miniaturními mikrofony 

zachytit a zesilovat rozhovory a zvuky z okolí přímo do vašich uší. Uslyšíte tedy prodavačku, doktora, 

sousedku či herce v divadle opět jako dříve a bez jakýchkoli problémů. Tento bezdrátový naslouchací 

přístroj získal několik mezinárodních ocenění, např. Red Dot Designe Award a Product Design Award.  

Kompenzační pomůcka Audioport A200 zesiluje zvuky okolí z vestavěných mikrofonů a umožňuje tak 

přirozený poslech i lidem s výrazně zhoršeným sluchem. I v tomto případě zachování stereofonního, 

tedy přirozeného zvukového obrazu okolí napomáhá správné orientaci v prostoru. 

Sluchátka dnes jsou běžnou výbavou lidí a proto ani vy nebudete s audiologickými sluchátky 

stetoskopické konstrukce nápadní či odlišní. Nosit dioptrické brýle je přece také normální. Dle 

nejnovější právní úpravy Vám může přispět na výše uvedené audiologické pomůcky Úřad práce ČR až 

90 % ceny, minimální účast uživatele je 1000 Kč.   

Více na www.sennheiser.cz nebo na telefonu 241 040940 či na adrese Panter s.r.o. Bohuslava 

Martinů 7, 140 00 Praha 4. Své dotazy pište i na e-mail: audiologie@sennheiser.cz   


