
Phonak AudéoTM B-Direct

Als uw hoortoestellen direct verbinding hebben met uw 
mobiele telefoon*, life is on

Made For iPhone® 
Made For Android™ 
Made For All! 



iPhone® is a registered trademark of Apple, Inc.
Android™ is a trademark of Google, Inc.







Phonak introduceert  
de AudéoTM B-Direct 
hoortoestellen die 
eenvoudig verbinding 
maken met elke mobiele 
telefoon* en uw tv
Bij Phonak zetten we ons in om hooroplossingen te ontwikkelen die uw leven veranderen. 
Op basis van onze bedrijfseigen technologie worden hoortoestellen geproduceerd die zich 
automatisch aan alle geluidsomgevingen aanpassen en uitstekende gehoorprestaties 
bieden in elke luistersituatie.1

Met Phonak Audéo™ B-Direct introduceren we onze eerste hoortoestellen ooit die 
eenvoudig verbinding kunnen maken met uw mobiele telefoon ... en natuurlijk met de 
wereld om u heen. 

• Geniet van de vrijheid van universele connectiviteit
• Geschikt voor elke telefoon* met Bluetooth® 

• Neem de telefoon op met één druk op uw hoortoestel 
• Bel handsfree door uw hoortoestel als draadloze headset te laten 

functioneren

• Geniet van een geweldige tv-geluidskwaliteit2

• Zet uw hoortoestellen om in draadloze tv-hoofdtelefoons

* met draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.





Als uw hoortoestellen 
direct verbinding 
hebben met uw mobiele 
telefoon*, life is on

Met de Phonak Audéo B-Direct, die state-of-the-art technologie bevat, kunt u rechtstreeks 
verbinding maken met een telefoon* met Bluetooth®. Het maakt niet uit of u iOS, Android 
of een andere mobiele telefoon gebruikt.  Koppel uw hoortoestellen en neem de telefoon 
op: zo simpel is het! 

Volume-aanpassingen 

voor elke zijde

* met draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Met de directe verbindingsmogelijkheden 
van Audéo B-Direct kunt u uw hoor-
toestellen ook aanpassen met elke 
smartphone* met de nieuwe Phonak 
RemoteControl app.



Als u handsfree 
kan bellen met uw 
hoortoestel, life is on

Phonak Audéo B-Direct zelf functioneert net als een draadloze Bluetooth-headset door 
gebruik te maken van zijn eigen microfoons om uw stem op te vangen voor telefoonge-
sprekken. 

U kunt de telefoon nu rechtstreeks in uw hoortoestellen horen overgaan. U heeft ook de 
mogelijkheid om oproepen te beantwoorden of weigeren door slechts één keer op een 
knop van uw Audéo B-Direct te drukken. Zelfs als u aan de andere kant van de kamer 
bent, hoeft u uw telefoon er niet bij te pakken. Dat is pas echt handsfree.







Als uw hoortoestellen 
direct verbinding 
hebben met filmavond, 
life is on

Phonak Audéo B-Direct maakt eenvoudig verbinding met uw tv of stereosysteem met 
behulp van een nieuwe, compacte multimedia-hub genaamd Phonak TV Connector.  
Deze plug-and-playoplossing zet uw hoortoestellen om in draadloze hoofdtelefoons, 
zodat u kunt genieten van uw favoriete tv-programma's en films in een uitstekende 
stereo-geluidskwaliteit.2

Phonak TV Connector op ware grootte



Als uw hoortoestellen 
zich vanzelf aan elke 
geluidsomgeving 
aanpassen, life is on

Phonak Audéo B-Direct is gebaseerd op een uniek besturingssysteem, genaamd 
AutoSense OS™. Het voelt uw omgeving aan en stelt uw hoortoestellen bij wanneer  
dit nodig is. 

U kunt genieten van uitstekende hoorprestaties en geluidskwaliteit, zonder dat u daarvoor 
uw hoortoestellen hoeft aan te passen ... waar het leven u ook mag brengen.1



Audéo B-Direct is 
verkrijgbaar in 3 
prestatieniveaus en 9 
kleuren naar keuze

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Sand Beige
P1

Water- en stofbestendig IP68

Phonak Audéo B-Direct op ware grootte



1  Rakita, L. en Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems 
across manufacturers. Phonak Field Study News, afkomstig van https://www.phonakpro.com/us/en/resources/
information-forms/evidence.html, bekeken op zondag 11 juni 2017.

2  Field Study News in ontwikkeling. Volledige details beschikbaar in september 2017 via https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html. Neem contact op met claims@phonak.com als u meer informatie wilt.

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Ga naar www.phonak.nl voor meer informatie





Life is on
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is 
om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de 
levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp 
van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.nl


