Lapperre
in-het-oor-toestellen
Ongezien klein,
ongehoord goed

Lyric
De contactlens
voor je oor

De voordelen
100% onzichtbaar
Een gespecialiseerd Lyric-audicien plaatst Lyric waar je het best hoort, op
slechts enkele millimeters van je trommelvlies. Zo blijft je oorschelp vrij om
geluiden op te vangen en zuiver door te geven én is je hoortoestel volledig
onzichtbaar voor jouw omgeving.
24 uur per dag, 7 dagen per week
Omdat de batterijen tot 3 maanden meegaan, kan het toestel in je oor blijven
zitten. Dat betekent: geen onderhoud en geen gedoe met batterijen. Slapen,
telefoneren, sporten en zelfs douchen: Lyric draag je altijd en overal.
Natuurlijk geluid
Lyric maakt het natuurlijke geluid eenvoudigweg hoorbaarder, waardoor geen
verdere instellingen nodig zijn. 93% van de Lyric-gebruikers is zeer tevreden en
beschrijft het geluid als “natuurlijk” en “duidelijk”.
Altijd de nieuwste technologie
Lege batterij? Jouw audicien vervangt meteen het toestel. Je krijgt altijd een
exemplaar met de nieuwste technologie.

Ontdek Lyric: een hoortoestel dat zo klein en performant is dat je vergeet dat
je het draagt. Lyric zit volledig in je oor, op slechts enkele millimeters van je
trommelvlies. Daar blijft het permanent zitten, zodat je 24 uur per dag,
7 dagen per week beter hoort. Je hoeft geen batterijen te vervangen, dagelijks
onderhoud is verleden tijd en je kunt er zorgeloos mee sporten, slapen en
telefoneren. Niemand ziet het, maar jij hoort wel veel scherper.

Exclusief bij Lapperre
In België is Lyric enkel bij Lapperre verkrijgbaar. Kijk op lyric.lapperre.be
voor het dichtstbijzijnde Lyric-center.

Ongezien
discreet

SoundLens en Nano
in-het-oor-toestellen
Groots geluid,
piepklein toestel

De voordelen

Voor jou gemaakt
Elk model is een stukje vakwerk, ontworpen op maat van jouw oor.
Met 3D-printtechnologie wordt elk schaaltje laag per laag opgebouwd.
Daarna worden alle onderdelen met de hand op de juiste plek gezet.
Zo worden je hoortoestellen even uniek als jij en zitten ze comfortabel,
de hele dag door.
Op maat van jouw leven
Een vergadering, in de auto of op een feestje met veel achtergrondlawaai.
Waar je ook bent, de toestellen passen zich automatisch aan elke luistersituatie aan.
Zo goed als onzichtbaar
Niemand hoeft te weten dat je een hoortoestel draagt. In-het-oor-toestellen
zitten diep in je gehoorgang, maar je kunt ze zelf wel eenvoudig uithalen en
weer indoen.

Wil je zorgeloos luisteren, zonder de aandacht te vestigen op je hoortoestellen?
Dan zijn onze op maat gemaakte in-het-oor-toestellen jou op het lijf geschreven.
Ze worden diep in je gehoorgang geplaatst. Piepklein en discreet, maar wel
boordevol krachtige technologie.

Voor elk wat wils
In-het-oor-toestellen zijn er in verschillende modellen en prijsniveaus. Hoewel
ze op maat gemaakt worden, zijn ze absoluut niet duurder dan achter-het-oormodellen. Je Lapperre-audicien helpt je met het kiezen van het type dat het
beste bij jou past, afhankelijk van je levensstijl en hoe krachtig je hoortoestel
moet zijn.
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