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Een ongezien
goed aanbod!

Probeer Lyric nu

ÉÉN MAAND

GRATIS
► Maak een afspraak met een Lyric-audicien voor een evaluatie van
uw gehoor. Op lyric.lapperre.be vindt u de Lyric-centra in uw buurt.
► Test Lyric 1 maand gratis, volledig afgestemd op uw gehoor
en zonder enige aankoopverplichting.

Bel 0800 990 30 voor een afspraak of
kijk op lyric.lapperre.be voor meer informatie.

de contactlens
voor uw oor
100% onzichtbaar
24/7 en maanden na
elkaar te dragen

Hoe werkt Lyric, technisch en praktisch.

Ongezien klein, ongehoord goed.
100% ONZICHTBAAR
Lyric is het enige hoortoestel ter wereld
dat 100% onzichtbaar is voor uw omgeving,
vanuit welk zichtpunt dan ook. Lyric zit in
uw oor en niet errond. Niemand ziet het,
maar u hoort wel een pak scherper.

ZUIVER GELUID
Lyric zit waar u het best hoort:
vlak bij uw trommelvlies.
Zo blijft uw oorschelp vrij
om geluiden op te vangen
en zuiver door te geven aan
de microfoon in het toestel.

Beter horen in 10 minuten
Lyric wordt in enkele minuten in uw gehoorgang
geplaatst door een gespecialiseerd Lyric-audicien, op
slechts enkele millimeters van uw trommelvlies. Een
operatie of verdoving zijn niet nodig.
Zonder beperkingen
Met Lyric kan u geluiden perfect lokaliseren en zelfs hoge
tonen waarnemen. Omdat Lyric het natuurlijke geluid
eenvoudigweg hoorbaarder maakt, zijn er geen verdere
instellingen of programma’s nodig. Van ruis en fluittonen
hebt u helemaal geen last. En in tegenstelling tot
traditionele hoortoestellen ondervindt u met Lyric geen
occlusie-effect (horen van de eigen stem).
En zonder ophouden
Lyric kan maandenlang aan een stuk in uw oor blijven
zitten. U hoeft heel die tijd geen batterijen te vervangen.
Wanneer u een nieuw toestel nodig hebt, gaat u even
langs bij uw audicien die meteen een nieuwe Lyric met
de nieuwste technologie plaatst.

Lyric verandert uw leven,
zonder dat ú uw leven hoeft te veranderen:
U draagt Lyric wat u ook doet: slapen, telefoneren, sporten en zelfs onder de douche. U zou haast vergeten dat u
Lyric draagt.

UNIEK

93% TEVREDENHEID
Meer dan 91% van de Lyric-gebruikers zijn
zeer tevreden over de geluidskwaliteit.
Ze beschrijven het geluid als “natuurlijk”
en “duidelijk”. Meer dan 94% zou Lyric
aanraden aan anderen.

In België is Lapperre de
enige verdeler van dit
revolutionaire hoortoestel.
Kijk op lyric.lapperre.be
voor het dichtstbijzijnde
Lyric-center.

