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RemoteControl
Fjernbetjeningen der med sine store knapper, standard batteri og 
ergonomiske design giver dig nem betjening af dine høre-
apparater. Skru op og ned for lyden og skift program når der er 
behov for det. Tastaturlåsen sørger for at der ikke trykkes 
uhensigtsmæssigt ved placering i lomme. Til Paradise og Marvel.

Charger Case Combi
Phonak Charger Case er en kombineret oplader,
tørre- og opbevaringsæske til dine Audéo 
M-R/Audéo B-R høreapparater. I æsken

           Power Pack
Phonak Power Pack er et ekstra batteri der nemt sættes på
bunden af Phonak Charger Case Combi. Den genopladelige 
Power Pack har strøm nok til at oplade to høreapparater 7 gange. 
Til Charger Case Combi.

TV Connector 
Multimedia Hub
Denne plug & play-løsning omdanner dine høreapparater 
til trådløse hovedtelefoner, så du kan nyde dine yndlings-
TV-programmer og film i knivskarp Dolby™ stereolydkvalitet. 
Til Paradise og Marvel.

PartnerMic
Mikrofonen er optimal til én til én 
samtaler og påsættes talerens tøj uden 
bekymring for positionen. Tale sendes 
trådløst til høreapparaterne uden 
yderligere udstyr. 
Til Paradise og Marvel.  

MyPhonak App
MyPhonak App - samler alle informationer i en app (afløser 
Remote App) på mobilen og kan anvendes til nem 
fjernbetjening af dine høreapparater. 
Til Paradise og Marvel.

Smart tilbehør til 
dine høreapparater!
Phonak tilbehør til høreapparater giver dig det sidste 
nye indenfor opkobling, opladning og smart apps.

Der kan forekomme undtagelser v. Paradise og Marvel

Charger BTE RIC
Phonak Charger BTE RIC er en oplader i nyt 
smart design til dine Marvel høreapparater. 
Du opnår fuld opladning af høreapparaterne 
på blot 3 timer. Charger BTE RIC tilkobles en 
220V stikkontakt.
Til Audéo Paradise/Marvel, Bolero 
Marvel og Sky Marvel.* 

medfølger et renseværktøj til dine 
høreapparater. Du opnår fuld opladning 
af høreapparaterne på blot 3 timer. 
Charger Case tilkobles en 220V 
stikkontakt. Bagud kompatibel.
Til Belong og Audéo Paradise/
Marvel.*

* 

Mini Charger
Phonak Mini Charger er en lille kompakt 
oplader til dine Audéo Marvel høreappa-
rater, som du nemt kan tage med i tasken 
eller i bilen, på ferie eller hvor du skal hen. 
Mini Charger tilkobles en 220V stikkontakt. 
Kun til Audéo Paradise/Marvel.*
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MiniControl
MiniControl yder nem tilpasning af lydstyrke eller 
programmer til brugerne. Til Virto M-Titanium, 
Virto B-Titanium og  Virto V-nano.

Roger Pen
Roger Pen er en banebrydende trådløs mikrofon 
som giver mulighed for at høre og forstå mere 
i støjende omgivelser, på afstand og når der er 
flere som taler. Den er kompatibel med næsten 
alle høreapparater og cochlear implant, som har 
direkte audio-indgang. Indstillingerne justeres 
automatisk til omgivelserne og modtagere 
kobles til senderen med et klik. Den har også 
bredbåndsaudio-Bluetooth til mobiltelefon-
samtaler og kan kobles til TV. Ved behov kan 
flere Roger-mikrofoner kobles sammen for 
samtaler med flere personer.

D-Dry+ tørreboks
For at vedligeholde og beskytte dine høreapparater mod fugt og 
bakterier anbefaler vi, at du benytter Phonak D-Dry+ hver nat. 
D-Dry+ renser dine høreapparater ved hjælp af UV lys

RemoteMic
Phonak RemoteMic er en Bluetooth-baseret trådløs mikrofon 
til ComPilot II eller ComPilot Air ll. Den påsættes med en klips 
på samtalepartnerens tøj og sender talerens stemme direkte 
til høreapparaterne via ComPilot II eller ComPilot Air ll. 
En nem løsning til en-til-en samtaler i støjende omgivelser. 
Til Venture og Belong.

Roger Select 
Roger Select er en alsidig mikrofon, der passer 
perfekt til situationer med baggrundsstøj, f.eks. 
på en restaurant.
Når Roger Select placeres midt på et bord, 
vælger den automatisk den person, der taler, 
og skifter automatisk fra én taler til en anden. 
I situationer med flere samtaler på samme 
tid kan du med et tryk på en knap vælge den 
person, du ønsker at fokusere på.
Kan let tilsluttes TV, mobiltlf. og multimedier.

PilotOne II
En brugervenlig fjernbetjening i et diskret
design. Med genvejsknap til hurtig valg af
favoritprogram. Anvender almindeligt AAA 
batteri. Til Venture og Belong.

TVLink II
TVLink II giver dig den helt ideelle TV-oplevelse. Ekstrem 
hurtig transmission fra TV til høreapparaterne i stereo giver 
en fremragende lydkvalitet. Fungerer som lader til og er 
kompatibel med ComPilot Air, ComPilot Air II, ComPilot og 
ComPilot II. Til Venture og Belong.

ComPilot II
Streaming med lang batteritid!
Mulighed for at skrue ned for
omgivelsernes lyde, så man bedre
kan koncentere sig om at høre
musik eller høre telefonsamtalen.
Til Venture og Belong.
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