
Aparelhos auditivos
recarregáveis Argosy -
com baterias de íons de lítio

Com o mais novo Vista DX R Li, a Argosy deu início 
ao uso das baterias de íons de lítio (Li-ion). Ele 
possibilita um dia inteiro de audição, incluindo as 
transmissões sem � o a outros dispositivos e atende 
às necessidades do paciente com um carregamento 
rápido e alta facilidade no uso dos aparelhos 
auditivos.

O Estudo MarkeTrak IX1 de 2015, da Hearing 
Industries Association, demonstrou que pessoas 
que não usam aparelhos auditivos classi� cam um 
“aparelho auditivo recarregável” e uma “bateria 
recarregável para aparelhos auditivos” como a 
segunda e quarta principais características, entre 
dez, que os motivariam a comprar um aparelho 
auditivo.

As baterias de íons de lítio são usadas em diversos
dispositivos portáteis, como smartphones, tablets, 
câmeras, entre outros, e o avanço dessa tecnologia 
de última geração, chegou aos aparelhos auditivos. 

Na Argosy, temos a possibilidade de promover 
aos nossos parceiros destaque no mercado com 
produtos de primeira qualidade. Visando isso, 
as inovações trazidas buscam impactar tanto a 
melhora da qualidade sonora quanto elevar a 
facilidade de uso e benefício estético agregado 
ao produto.

As baterias recarregáveis de íons de lítio (Li-ion) 
oferecem tempo de carregamento mais rápido e 
baterias mais duradouras. O desempenho auditivo 
não é afetado ao longo do tempo e os dispositivos 
que usam esse tipo de bateria podem ser carregados 
com frequência sem o risco de prejudicar a 
capacidade ou vida útil da bateria.

A bateria de íons de lítio fornece aos aparelhos 
auditivos recarregáveis da Argosy energia para  um 
dia inteiro de audição, incluindo a transmissão sem 
� o, antes que uma nova recarga seja necessária.

Carregar por metade do tempo de carregamento
(90 minutos), fornece capacidade su� ciente para 
12 horas de audição. Se um usuário precisar de 
um carregamento de bateria ainda mais rápido, os 
aparelhos auditivos podem ser carregados durante 
15 minutos, o que proporciona, pelo menos três 
horas de bateria2.



Uma vez comprovada a vida útil da bateria 
de 6 anos, o aparelho  foi projetado para 
integrar essa bateria à caixa, resultando em 
vantagens, como:

• maior durabilidade;

• menos corrosão dos contatos de bateria;

• carregamento rápido por meio dos contatos em 
titânio;

• menos preocupação do usuário pela a ausência 
da gaveta de pilha. Assim, não são necessárias 
a abertura e fechamento diários e nem 
substituição da mesma.
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Todas essas informações compiladas comprovam 
que os aparelhos auditivos recarregáveis são 
importantes para os novos consumidores de saúde,  
e com os aparelhos auditivos recarregáveis da 
Argosy será possível oferecer um dia completo de 
utilização, incluindo as transmissões sem � o com 
outros dispositivos, apenas três horas para a recarga 
completa e aumento da possibilidade de uso devido 
às melhorias de manuseio e durabilidade.

Basta inserir os aparelhos auditivos diretamente no carregador para que o carregamento 
se inicie automaticamente.  

Com sua base de carregamento compacta, é possível utilizá-la para transportar os 
aparelhos auditivos bem como desumidi� cá-los em um estojo versátil e elegante.

Um aspecto fundamental é garantir o manuseio sem incômodos e, por isso, essa solução 
foi desenhada para simpli� car a vida e proporcionar mais liberdade aos clientes. Em 
adição, o botão de luz indicadora LED permite que os clientes entendam o status da 
bateria que está integrada ao aparelho auditivo.

Tecnologia recarregável de 
íons de lítio comprovada 
que dura o dia inteiro.


