
A Phonak apresenta o Audéo™ B-Direct, o novo modelo da família de produtos constituída por aparelhos auditivos RIC para 
perdas auditivas leves a severas. Desenvolvido com a nova tecnologia Phonak Belong™, o Phonak Audéo B-Direct amplia as 
possibilidades do portfólio da Phonak com uma solução específica para pessoas que procuram conectividade sem fio direta. 
Projetado para simplificar ainda mais a vida dos usuários de aparelhos auditivos, o Audéo B-Direct é o primeiro modelo lançado 
no segmento de conectividade sem fio direta com compatibilidade universal. Os novos aparelhos auditivos conectam-se 
facilmente a qualquer celular* e TV.

 

* com tecnologia Bluetooth® 4.2 e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Phonak AudéoTM B-Direct 
Acessórios sem fio
Informações do produto

Uma marca Sonova



TV Connector – O dispositivo de transmissão fácil de usar para TV e música

Características gerais
•	 Transmissão sem fio para ambos os aparelhos auditivos 

com som estéreo
•	 Tecnologia AirStream para uma melhor qualidade sonora, 

latência mínima durante a transmissão e um método de 
conexão mais fácil

•	 Basta um clique para conectar todos os aparelhos auditivos 
compatíveis ao alcance sem necessidade de controle do 
aparelho auditivo

•	 Transmissão sem fio simultânea para uma quantidade 
ilimitada de usuários ao mesmo tempo

•	 Para uma maior discrição, ele pode ser montado atrás da TV

Compatibilidade
•	 O TV Connector é compatível somente com o Phonak Audéo 

B-Direct. Todos os outros aparelhos auditivos wireless não são 
compatíveis. 

Informações técnicas
 

O TV Connector é a interface plugue e use para a TV e outras fontes de áudio, 
suportando conectividade direta com os aparelhos auditivos Phonak Audéo B-Direct. 
Ele foi desenvolvido para simplificar a configuração e utilização e oferece qualidade 
sonora estéreo excelente por meio da tecnologia AirStream™. O TV Connector pode 
transmitir sinais de áudio à uma distância de até 15 metros para uma quantidade 
ilimitada de usuários conectados ao mesmo tempo.

Para assistir a vídeos sobre como usar e instalar o 
TV Connector, visite www.phonakpro.com/TVConnector

Como usar

TV Connector

Aparelho auditivo

Até 15 metros
(50 pés) 

1  Botão de conexão de um clique 

2  Luz indicadora (LED)

3  Plugue de alimentação microUSB

4   Plugue de áudio para um cabo Toslink (digital óptico)  
ou jack de 3,5 mm (analógico)1     2       3             4

Tamanho de caixa pequena (C: 63 mm x L: 63 mm x A: 12 mm)



Phonak Remote – O aplicativo de controle remoto simplificado

Visão geral das características
•	 Ajuste do volume dos aparelhos auditivos em ambos os lados ou em cada lado separadamente
•	 Lista de programas com seleção direta dos programas disponíveis
•	 Possibilidade de personalização do nome dos programas disponíveis no aplicativo
•	 Seleção de fontes de áudio disponíveis conectadas aos aparelhos auditivos 
•	 Ajuste fácil do equilíbrio entre o som ambiental do aparelho auditivo e a transmissão sem fio a partir de uma fonte de áudio
•	 Ajuste individualizado do volume do ruído do zumbido, quando disponível no aparelho auditivo
•	 Verificação do tempo médio de uso dos aparelhos auditivos conectados no aplicativo 

O Phonak Remote é uma forma prática de controle remoto das funcionalidades 
básicas do aparelho auditivo e fornece conectividade sem fio direta aos mesmos. 
O aplicativo foi desenvolvido para melhorar o uso, para uma maior comodidade ao 
utilizar  um controle remoto. Ele permite controlar facilmente as funções do seu 
aparelho auditivo, visualizadas no smartphone, sem a necessidade de um dispositivo 
intermediário utilizado junto ao corpo.

Para assistir a vídeos sobre como usar e configurar o aplicativo Phonak Remote no seu celular, visite www.phonakpro.com/remoteapp

Ajuste do volume para 
cada lado

Equilíbrio entre a 
transmissão de áudio sem 

fio e o som ambiental

Seleção e personalização 
de programas

Ajuste do volume do 
Tinnitus Noiser

Compatibilidade
•	  O aplicativo Phonak Remote é compatível somente com o Phonak Audéo B-Direct. Mais nenhum aparelho auditivo 

wireless (sem fio) é compatível. 
•	 O Phonak Remote App pode ser usado em iPhones da Apple com iOS 10.2 ou superior e em smartphones com Google 

Android 6 ou superior. 

Apple, o logotipo Apple, iPhone e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. 
Android, Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.  
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.



Life is on
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Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para 
aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à 
nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que 
mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e 
emocional. Life is on.

www.phonak.com.br
sac.brasil@phonak.com
SAC 0800 701 8105


