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Quando seu aparelho auditivo tem conexão direta com 
qualquer celular*, Life is on
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Apresentando os 
aparelhos auditivos 
Phonak AudéoTM B-Direct 
que se conectam 
facilmente a qualquer 
celular* e à sua TV
Na Phonak, somos movidos pela criação de soluções auditivas com o potencial de mudar vidas. 
Nossos aparelhos auditivos possuem uma tecnologia própria que se adapta facilmente 
a qualquer ambiente sonoro de forma automática e proporcionam um desempenho auditivo 
excelente em todas as situações auditivas.1

Com o Phonak Audéo B-Direct, apresentamos nossos primeiros aparelhos auditivos desenvolvi-
dos para se conectarem facilmente ao seu celular e à sua TV – e, claro, ao mundo ao seu redor. 

• Desfrute da liberdade da conectividade universal
• Compatível com qualquer telefone* com tecnologia Bluetooth® 

• Atenda chamadas com um toque em seu aparelho auditivo 
• Fale livremente usando seus aparelhos auditivos como fones de ouvido 

sem fio

• Desfrute de uma excelente qualidade sonora de TV2

• Transforme seus aparelhos auditivos em fones de ouvido sem fio para TV

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





Quando seu aparelho 
auditivo tem conexão 
direta com qualquer 
celular*, Life is on

Com uma tecnologia de ponta, o Phonak Audéo B-Direct permite uma conexão direta  
com qualquer celular* que possua tecnologia Bluetooth®. Não importa se você usa iOS, 
Android ou qualquer outro celular.  Você só precisa parear seus aparelhos auditivos e 
atender a chamada – É fácil assim! 

Ajuste do volume 
para cada lado

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

Com as capacidades de conectividade 
direta do Audéo B-Direct, você também 
pode ajustar seus aparelhos auditivos 
a partir de qualquer smartphone* com o 
Phonak Remote App.



Quando seu aparelho 
auditivo permite que 
você fale ao telefone 
livremente, Life is on

O Phonak Audéo B-Direct funciona como fones de ouvido Bluetooth sem fio, usando seus 
microfones embutidos para captar sua voz nas chamadas telefônicas. 

Agora você poderá ouvir o celular tocar diretamente em seu aparelho auditivo. Você 
também tem a opção de atender ou rejeitar chamadas com um simples toque de um 
botão em seu Audéo B-Direct. Mesmo se você estiver do outro lado da sala, não precisará 
correr para atender seu telefone – isso sim é um verdadeiro modo mãos livres.







Quando seu aparelho 
auditivo tem conexão 
direta com a sessão 
de filme, Life is on

O Phonak Audéo B-Direct conecta-se facilmente à sua TV ou ao seu sistema estéreo 
através de um novo acessório multimídia compacto denominado Phonak TV Connector. 
Essa solução "plugue e use" transforma seus aparelhos auditivos em fones de ouvido  
sem fio para que você possa desfrutar de seus programas de TV e filmes favoritos com 
uma qualidade sonora estéreo excelente.2

Tamanho real do Phonak TV Connector



Quando seu aparelho 
auditivo se adapta 
a todos os sons 
automaticamente, 
Life is on
O Phonak Audéo B-Direct tem como base um sistema operacional exclusivo denominado 
AutoSense OS™. Ele detecta os ambientes ao seu redor e ajusta seus aparelhos auditivos 
a cada etapa. 

Sem precisar ajustar seus aparelhos auditivos manualmente, você poderá desfrutar de um 
desempenho auditivo e uma qualidade sonora excelentes… aonde quer que a vida te leve.1



O Audéo B-Direct está 
disponível em 3 níveis 
de desempenho e 
9 cores para se adequar 
às suas necessidades 
individuais

Preto veludo
P8

Branco alpino
T7

Bege
01

Madeira sândalo
P3

Castanho
P4

Champagne
P5

Prata
P6

Grafite
P7

Bege praia
P1

Resistente à poeira e umidade, IP68

Tamanho real do Phonak Audéo B-Direct



1  Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems 
across manufacturers. Phonak Field Study News, retirado de https://www.phonakpro.com/us/en/resources/
information-forms/evidence.html.

2 Field Study News under development. Todos os detalhes disponíveis em setembro de 2017 em  
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Entre em contato com  
claims@phonak.com se estiver interessado em obter mais informações.

O nome e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. 
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.

Para obter mais informações, consulte www.phonakbr.com.br/feitoparatodos





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


