Speels design
Dankzij een exclusief Mix & Match-concept, met
toonbochten in zeven kleuren en hoortoestel
behuizingen in veertien kleuren, bieden we elk kind
de mogelijkheid om een hoortoestel te ontwerpen
dat bij zijn of haar persoonlijkheid past.

Life is on

Phonak Sky B-PR
TM

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.com/kids
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Gewoon 24 uur hoorgenot voor een kind op
één accu. Life is on.

A Sonova brand

Oplossingen van Phonak voor kinderen:
Dé manier om kinderen van al hun capaciteiten te
laten genieten
We denken vaak dat we met onze oren horen, maar we
horen eigenlijk met onze hersenen.1 Onze oren helpen ons
om geluiden naar het de hersenen te zenden en kunnen
daarom worden beschouwd als 'toegangspoorten' tot de
hersenen.
Wanneer u aan gehoorverlies denkt, zou u het kunnen
zien als een 'toegangspoort-probleem': een blokkering
die voorkomt dat belangrijke auditieve informatie de
hersenen bereikt.
Phonak heeft unieke, bewezen oplossingen voor
kinderen ontwikkeld, die deze geblokkeerde
toegangspoorten openen en heldere en duidelijke
signalen verzenden. Hierdoor krijgt uw kind toegang
tot de miljoenen woorden en duizenden uren aan
luisteren, die vereist zijn om gesproken taal, leesen schrijfvaardigheid en leervaardigheid in het
algemeen te ontwikkelen.
Eenvoudige, optimale hoorprestaties
Bij Phonak zetten we ons in om het leven te
vereenvoudigen. We begrijpen dat de hoortoestellen
van uw kind automatisch de beste geluidskwaliteit
moeten kunnen bieden, zich naadloos moeten kunnen
aanpassen aan elke omgeving en bij de actieve
levensstijl van uw kind moeten kunnen passen.2, 3

Kinderen de hele dag controle geven
Sky B-PR is het eerste oplaadbare hoortoestel dat
speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Hij is uitgerust
met een geïntegreerde lithium-ion-accu en maakt het
leven eenvoudiger door ongeëvenaarde voordelen te
bieden voor kinderen met een hoortoestel.4
• Snel opgeladen – Volledig opgeladen in slechts drie uur.
Nadat hij 30 minuten is opgeladen, gaat de accu al
zes uur mee
• Lange duur – Een volledig opgeladen accu gaat de
hele dag mee*, zelfs na 10 uur gebruik van Roger™**
gedurende de dag
• Gebruiksvriendelijk – Past zich automatisch aan
de luisteromgeving van uw kind aan
• Moeiteloos – Geen batterijen meer aanschaffen of
verwisselen
Altijd aan
Sky B-PR kan met drie gebruiksvriendelijke producten
worden opgeladen:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack

Presteert wanneer uw kind presteert
Phonak Sky B-PR biedt de geavanceerde functies van
Sky B-hoortoestellen, inclusief AutoSense Sky OS en
adaptieve SoundRecover2. Hiermee kunt u er altijd
zeker van zijn dat uw kind kan profiteren van de beste
prestaties, waar en wanneer hij of zij deze maar nodig
heeft. Wanneer dit toestel wordt gecombineerd met
Roger-technologie kunnen kinderen ingewikkelde
alledaagse luistersituaties het hoofd bieden.
Veilig en robuust
• Waterbestendig (IP68-certificering)*** – Wanneer
de hoortoestellen van uw kind nat worden, hoeft
u ze niet te verwijderen
• Robuust – Sterk genoeg om de meest actieve
levensstijl van kinderen bij te kunnen houden
• Veilig – De kindveilige toonbocht maakt het veilig
voor nieuwsgierige handen en de geïntegreerde
accu kan niet worden verwijderd
• Statusmelding – Het intuïtieve indicatorlampje
bevestigt of het hoortoestel is ingeschakeld,
of het Roger-programma actief is en geeft een
waarschuwing wanneer de accu bijna leeg is.

Charger Case

Mini Charger

Power Pack

* 16 uur horen, waarvan 10 uur met Roger-accessoires of via audio-streaming
**	Roger-technologie kan worden gekoppeld via de ComPilot II met een
Roger X of via Roger MyLink
*** IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is.
	Het hoortoestel heeft de test van continue onderdompeling in 1 meter
water gedurende 60 minuten en de test van 8 uur in een stofkamer
goed doorstaan (volgens de norm IEC60529), en er waren geen sporen
van stof zichtbaar in de behuizing

