Porque dois ouvidos
ouvem melhor
do que um

Phonak Power Pack
• Conecta-se ao Phonak
charger case e permite
carregar o aparelho sem fio;
• Ideal para pequenas
viagens onde não existe
uma fonte de energia.

Phonak Charger Case BTE
• Carregador, estojo de
proteção e desumidificador;
tudo em um dispositivo.
• Inclui uma ferramenta
de limpeza.

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.

Quando seus aparelhos auditivos
se adaptam a todos os sons
automaticamente, Life is on

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

Phonak Mini Charger BTE
• A opção de carregador mais  
compacto.

Life is on

Quando você está em um ambiente ruidoso, torna-se
difícil entender o que está sendo dito. O AutoSense OS
funciona de forma eficaz por meio da tecnologia
denominada Binaural VoiceStream Technology.™

O som está em toda a parte e muda constantemente,
dependendo do local onde você estiver. É isso que torna
a escuta um desafio real e a tarefa dos aparelhos
auditivos muito complexa e importante.

Dois ouvidos ouvem melhor do que um e isto não muda
quando você usa aparelhos auditivos. O Binaural
VoiceStream Technology foi projetado para lidar com
situações auditivas desafiadoras simulando o que o
nosso cérebro faz com os sons originados nos dois
ouvidos. A sincronização entre estes dois aparelhos
auditivos assegura que você se beneficie da audibilidade
de sons da fala em ambos os ouvidos, especialmente em
um ambiente ruidoso,5 em conversas ao telefone ou
quando você não pode olhar para o interlocutor.

O que torna o Bolero B e Bolero B-PR tão especiais é um
sistema operacional exclusivo denominado AutoSense
OS. Ele detecta os ambientes ao seu redor e ajusta seus
aparelhos auditivos a cada mudança do ambiente
sonoro. Você só precisa ligá-lo e o resto é automático.
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Opções flexíveis de
carregamento

Não importa o local ou o que você esteja fazendo, os
aparelhos auditivos Bolero B foram criados para
simplificar a sua vida. Agora, com o novo Bolero B-PR
recarregável, você pode aproveitar 24 horas* de audição
com uma única recarga.

Phonak Bolero B
TM

Uma marca Sonova

* Resultados esperados quando totalmente carregado e até 80 minutos de transmissão sem fio.
		 Consulte www.phonakpro.com/evidence

Phonak Bolero B com
tecnologia recarregável

Melhor desempenho auditivo nas
situações em que você mais precisa

Entenda mais a fala no ruído
60% de melhoria na compreensão de fala através do
foco em uma única voz em um ambiente ruidoso - quando
comparado à condição sem aparelhos auditivos.5

Melhor compreensão de fala
Compreensão de fala 20% melhor graças à seleção
automática dos melhores ajustes para cada situação
auditiva do cotidiano.3,4

O Bolero B está
disponível em
2 modelos, vários níveis
de desempenho e
9 cores* para se adequar
às suas necessidades
individuais

Nova linha de produtos Bolero B, com
tecnologias inovadoras que tornam a
audição mais natural.
Inclui um modelo
recarregável inovador
Resistente à água e poeira, IP68

Bolero B-M

Bolero B-PR
Com bobina de indução
e controle de volume

Audição no carro

• Oferece 24 horas* de
audição com uma
única recarga.

• Adapta-se facilmente a
qualquer ambiente
sonoro de forma
automática – sem
necessidade de ajustar
manualmente os
aparelhos auditivos.3,4

• Aparelho auditivo com a
maior durabilidade e
com o carregamento
mais rápido.1
• Manuseio fácil, sem as
complicações das
baterias descartáveis.

• Resistente à água
e poeira.

Ouça vozes vozes fracas
Melhora de 10% na compreensão de conversas baixas,
com os nossos produtos mais recentes.7

Desempenho superior em termos de qualidade sonora musical8.

Novo AutoSense OS™

• Bateria recarregável
inovadora de íons
de lítio.

Redução de 37% do esforço necessário para ouvir
conversas no carro – em comparação com tecnologia
anterior.6

Música extremamente natural

Modelo recarregável

Bege Praia
P1

Madeira Sândalo
P3

Castanho
P4

Champagne
P5

Prata
P6

* Algumas cores sob encomenda. Consulte o distribuidor local quanto à disponibilidade e prazo de entrega.

Grafite
P7

Preto Veludo
P8

Branco Alpino
T7

Bege
01

• Desempenho auditivo
incomparável em
situações auditivas do
dia a dia.2

Quando você aproveita
24 horas* de audição com
uma única recarga, Life is on
O Phonak Bolero B-PR possui uma bateria interna
recarregável de íons de lítio, projetada especialmente
para proporcionar 24 horas* de audição com uma
única recarga.
Os aparelhos auditivos recarregáveis Phonak Bolero
B-PR combinam a nossa mais recente tecnologia de
alto desempenho acústico com uma inovadora
tecnologia de bateria.
Sem as complicações das baterias descartáveis, que
podem ser pequenas e difíceis de manusear. Agora,
você pode desfrutar da liberdade e confiança! O Bolero
B-PR está carregado e pronto para acompanhá-lo
durante o dia e a noite.

1 Artigo: Phonak Insight. Phonak rechargeable hearing aids, Hirchak, D. e Omisore, D.,
2016
2 Phonak Field Study News, julho de 2016. Comparing objective and subjective
outcomes of Automatic Classification Systems Across Manufacturers.
3 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System
in Real-World Listening Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
4 Phonak Field Study News, junho de 2015. AutoSense OS Benefits of the next
generation of technology automation.
5 Phonak Field Study News, abril de 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fittings.
6 Phonak Internal Validation, 2014. Speech in Car study.
7 Phonak Internal Report, janeiro de 2015. Expansion study. Results of investigation
completed at University of Lübeck.
8 Phonak Field Study News, fevereiro de 2016. Phonak Venture Music program
benchmark.
Para obter mais informações, consulte www.phonak.com/bolerob
* Resultados esperados quando totalmente carregado e até 80 minutos de período de
transmissão sem fio.
Consulte www.phonakpro.com/evidence

