A Phonak Marvel technológiája

Az új Marvel technológiával ellátott platformunk kifejezi elkötelezettségünket, mely
szerint folyamatosan küzdünk a korlátozások nélküli hallásért. Irányadó elveink
közé tartozik, hogy olyan hallási megoldásokat fejlesszünk, melyek páratlan hallást,
beszédértést és hangminőséget tesznek lehetővé – a hallási környezettől
függetlenül. Legújabb termékünkben több év széleskörű kutatásának és
fejlesztésének eredménye testesül meg egy technológiai mestermunkában.
Világszerte hallgattunk a hallásgondozó szakemberekre és a felhasználókra, és arra
fókuszáltunk, hogy ők mit várnak el egy csúcskategóriás hallókészüléktől. Ezt a
megközelítést egyesítettük a modern technológiával, és olyan multifunkcionális
hallókészüléket fejlesztettünk, amelybe első hallásra bele lehet szeretni.

Csatlakozik az
okostelefonokhoz,
tévéhez és egyéb
eszközökhöz

Tiszta, gazdag
hangzás

Szerelem első hallásra

A Marvel platform minden hallókészüléke élvonalbeli Phonak technológiák sorát
tartalmazza. Az egyedülállóságból fakadó versenyelőny abból eredeztethető,
ahogyan ezek a technológiák harmonikusan együttműködnek – mind egyetlen
készülékben.
A Marvel platform technológiai csúcspontjai:
• AutoSense OS™ 3.0
• Binaural VoiceStream Technology™
• Bluetooth csatlakoztathatóság okostelefonokhoz (iOS és Android)
• AirStream™ technológia
• Lítium-ion újratölthető akkumulátor-technológia
•	Roger™ technológia most közvetlen hangadat-átvitelt (streaming) tesz lehetővé
a hallókészülékekbe (2019 őszétől)
Ezeken túlmenően a Phonak bemutatja az eSolutions-t*, az új, okos app-okat* és
megoldásokat, melyeket azért fejlesztettünk, hogy zökkenőmentesen és biztonságosan
kapcsolódjanak össze egymással a hallásgondozó szakemberek és az ügyfelek. Ezek
olyan fejlesztések, melyek a távoli támogatás révén nagyobb felhasználói autonómiát
és még inkább személyre szabott ügyfélgondoskodást jelentenek.

Szerelem
első hallásra
Újratölthető
modellek

Ezzel a filozóviával és a modern technológiával multifunkcionális hallókészülékeket
terveztünk, melyek a ’szerelem első hallásra’ élményét nyújtják – minden egyes nap.

Okos applikációk

Annak biztosítására, hogy Ön és ügyfelei valóban élvezzék ezeknek a fejlesztéseknek
az előnyeit, törekedtünk rá, hogy mindez automatikusan és felhasználóbarát módon
működjék.
A Marvel hallókészülék az Ön legjobb választása olyan ügyfelek számára, akik tiszta,
gazdag hangzást várnak el hallókészülékeiktől a különféle hallási helyzetekben, és
erőfeszítés nélkül szeretnének kapcsolódni az őket körülvevő világhoz.

* A Magyarországon jelenleg elérhető alkalmazásokról érdeklődjön képviselőjénél.
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AutoSense OS™ 3.0 –
automatikus adaptáció
a mindennapi hallási
helyzetekhez

A Phonak a Marvel technológiai platformmal bemutatja az AutoSense OS 3.0-t.
Az operációs rendszer új fejlesztéseit a hallási teljesítmény javítása érdekében
terveztük, és hogy az ügyfelek számára a hallás zökkenőmentes legyen.
A folyamatos fejlesztés évei során mesterséges intelligenciát alkalmaztunk
az AutoSense OS-ben annak érdekében, hogy megtanuljuk felismerni és pontosan
értékelni a környezeti és a továbbított hangokat egyaránt. Ennek eredménye
képpen a szabadalmaztatott Phonak technológia legújabb generációja minden
eddiginél több hallási helyzetet ismer fel és alkalmazkodik ezekhez, mint
korábban bármikor.5 Az operációs rendszer minden 0,4 másodpercben elemzi
az akusztikai környezetet és több szempont alapján értékeli azt. Majd úgy keveri
ezeket, hogy több mint kétszáz különböző beállításból alakít ki egyet, és ez
optimalizált hangot eredményez, függetlenül a hallási környezettől.
Legjobbnak értékelt streamelt hangminőség4
Az AutoSense OS 3.0 kitűnő beszédértést és hangminőséget biztosít komplex
hallási helyzetekben. Azonkívül, hogy a Phonak Marvel hallókészülékek a
mikrofonjai által felvett környezeti hangokat osztályozza, ez a világ első olyan
hallókészüléke, mely a hangadat-átvitel beszéd- és zenei hangjait is értékeli.
Ennek eredménye a csúcsszínvonalúnak értékelt hangminőség4 tévé- és videó
nézésekor, zene- podcast-, e-könyv és sok egyéb eszközök hallgatásakor.
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Kevésbé megerőltető hallás zajban 3,9
Az AutoSense OS 3.0 további egyik innovációja a szituációfüggő kompresszió.
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a zajos környezetben jobb a lassabb
kompresszió elfogadottsága, mint a gyorsabb kompresszióé. Az oldenburgi
Hallási Központ egy nemrégiben végzett vizsgálatában bebizonyosodott,
hogy jelentősen csökkent a hallási erőfeszítés enyhe hallásveszteségű
hallókészülékesek esetében, ha lassabb kompressziót alkalmaztak zajban.
Kivételes hangminőség az első illesztéstől kezdve1
Annak érdekében, hogy az első illesztés során tapasztalt hangminőséggel és
a beszédértéssel kapcsolatos fontos elvárásoknak megfeleljünk, tovább
javítottuk az Adaptive Phonak Digital (APD) illesztési ajánlást. Vizsgálatok
támasztják alá, hogy ez a javított előkalkuláció a Marvel esetében kivételes
első illesztéskori elfogadást ad a jobb hangminőségnek köszönhetően,
miközben a beszédértés csendes és zajos környezetben is megmarad.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• Kimagasló hangminőség az első illesztéstől kezdve ¹
• Kevésbé megerőltető hallás zajban 3,9
• Legjobbnak értékelt streamelt hangminőség 4
Az Ön előnye
• Annak a lehetősége, hogy ügyfelei hallókészülékeit pontosan az ő optimális
hallásuk érdekében szabja személyre
Egyedülálló a Marvelnél
• A hangadat-átvitel (streaming) jeleit is értékeli a rendszer, és ez legjobbnak
értékelt streamelt hangminőséget eredményez4

Szeretne többet tudni technológiánkról és a kutatásokról?
Olvassa el az ezekről szóló cikkeket a phonakpro.hu/bizonyitek címen.
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Binaural VoiceStream
Technology™ – mert két fül
jobban hall, mint egy

Minél magasabb a zajszint, annál nagyobb a hallással szemben támasztott kihívás.
Az AutoSense OS 3.0 a Binaural VoiceStream Technology-t alkalmazza valamennyi
Marvel hallókészülékben.
Ezt a szabadalmaztatott Phonak technológiát arra a tényre alapozva fejlesztettük,
hogy két füllel jobban lehet hallani, mint eggyel. A teljes audio sávszélességet valós
időben és bi-direkcionálisan közvetíti, amivel jól kezeli a kihívást jelentő hallási
szituációkat. A két hallókészülék egymással történő összekapcsolása biztosítja, hogy
használójuk a két füllel történő hallás előnyeit élvezheti, különösen zajos
környezetben, telefonáláskor, vagy ha nem látja a beszélő arcát. A Binaural
VoiceStream Technology egy keskenyebb irányszöget eredményez, ugyanakkor nem
zárja ki a viselőjét a környezetből.

Videó-elemzések bizonyították, hogy a Phonak technológiája egyszerűbbé
teszi a hangos környezetben folytatott csoportos beszélgetéseket,
összehasonlítva a hagyományos iránymikrofonos rendszerekkel.
A Beszéd hangos zajban beállítással az emberek nagyobb részvételre
és jobb kommunikációra képesek.6

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• Jobb beszédértés zajban2
• Könnyebben követhetőek a csoportos beszélgetések, és könnyebb a részvétel6
Az Ön előnye
• Tud olyan dedikált tulajdonságokat és programokat kínálni, melyek optimális
hallási teljesítményt nyújtanak speciális hallási helyzetekben.
Egyedülálló a Marvelnél
• Nem kell több kompromisszumot kötni! A Phonak szabadalmaztatott 2.4
GHz-es chipje (SWORD™ 3.0) most lehetővé teszi a binaurális streamelést
(hangtovábbítást)

A Binaural VoiceStream Technology teszi lehetővé az olyan programokat és
tulajdonságokat, mint például a Beszéd hangos zajban, a Beszéd 360°-ban
és a DuoPhone.
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Csatlakoztathatóság okos
telefonokhoz, tévéhez és más
eszközökhöz – legjobbnak
értékelt streamelt hangminőség4

Csatlakoztathatóság okostelefonokhoz
A Marvel a kapható összes többi hallókészülék közül egyedülállóan képes
csatlakozni mind az iOS, mind az Android okostelefonokhoz, vagy más
Bluetooth®-os ®-os telefonokhoz, és képes bármilyen hangadatot binaurálisan
továbbítani. A Marvel valóban szabadkezes telefonálást tesz lehetővé beépített
mikrofonjai révén. A hívásokat egyetlen gombnyomással lehet fogadni vagy
elutasítani, még ha a telefon a helyiség másik végében is van. A további kényelem
kedvéért a hangüzeneteket be lehet állítani úgy, hogy a hallókészülékeken
keresztül legyenek hallhatók.

Tévé és multimédia
A Bluetooth kapcsolaton kívül a Phonak szabadalmaztatott AirStream
technológiája legjobbnak értékelt hangadat-átvitel minőséget biztosít bármilyen
tévéről vagy sztereó-berendezésről. A Phonak TV Connector, mely egy egyszerű
’plug and play’ megoldás, egyszerre több hallgató számára képes továbbítani
a hangot 15 m-es távolságig további hangadat-átviteli eszköz viselése nélkül.
A TV Connector automatikusan kapcsolódik a hatósugarán belüli halló
készülékekkel, vagy manuálisan is lehet szabályozni a be- és kikapcsoló gombbal.
Dolby-kompatibilis.

Az okostelefonokkal való közvetlen kapcsolat az Ön ügyfelei számára a speciális
Phonak applikációk használatát is lehetővé teszi, hogy még jobban kiaknázhassák
készülékeik előnyeit.

Environmental Balance (Környezeti Egyensúly)
Az Environmental Balance funkciónak köszönhetően ügyfelei hallókészülékeiket
a hangadat-átvitel közben is szabályozhatják. Megtehetik ezt közvetlenül
a hallókészülékeken található nyomógombbal vagy a telefonjuk hangerő
szabályozójával, az optimális hallási élmény elérése érdekében. Ez az innovatív
tulajdonság lehetővé teszi az ügyfeleknek annak kiválasztását, hogy a streamelt
(továbbított) hangra, vagy a környezeti hangokra kívánnak-e fókuszálni.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• Csatlakozás okostelefonokhoz – iOS és Android
• Csatlakozás egy sor mindennapi Bluetooth-os elektronikai eszközhöz
• A hallókészülékeket vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként lehet használni
• Extra hosszú streamelési idő az AirStream technológiának köszönhetően
Az Ön előnyei
• Univerzális csatlakoztathatóságra tud megoldást kínálni
• ’Plug and play’ megoldás TV nézéshez, legjobbnak értékelt streamelt
hangminőséggel1
Egyedülálló a Marvelnél
• Az egyetlen hallókészülék a világon, mely minden hangjelet továbbít az iOS-es
és az Android eszközökről is
• Okos audio üzenetek hallhatók közvetlenül a Marvel hallókészülékekben
a csatlakoztatott eszközökről – telefonhívások, figyelmeztetések, emailértesítések, stb.

Olyan, mintha vezeték nélküli nélküli fejhallgatókat viselni – talán még
annál is jobb, mivel a Marvel hallókészülékek megkülönböztetik a
továbbított hangot (legyen az beszéd, vagy zene), és ennek megfelelően
optimalizálja a hangot.
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Újratölthető Phonak – egy teljes
napi hallás a hangadat-átvitelt is
beleértve

A Phonak a lítium-ion újratölthető akkumulátorok bemutatásával úttörő szerepet
töltött be a hallókészülékek újratölthetőségét illetően. A Marvel hallókészülékek is
kaphatóak ezzel a technológiával. Gyorsan fel lehet őket tölteni, és egy töltéssel
hosszan használhatjuk a készüléket. Az ügyfeleknek nem kell többet kicsiny és
nehezen kezelhető, eldobható elemekkel bajlódniuk.
Más elektronikai eszközökhöz hasonlóan az újratölthető Marvel hallókészülékek
is mindig használatra készek. Automatikusan bekapcsolnak, ha kivesszük őket
a töltőből. Zárt elemtartójukkal úgy terveztük őket, hogy még megbízhatóbbak
legyenek, mint a cserélhető elemes megoldások.

Az új többszínű jelzőfények
javítják a láthatóságot.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• Egyszerű használat – nincs több bajlódás az eldobható elemekkel
• Miután kivesszük a készülékeket a töltőből, automatikusan bekapcsolnak
• Egész napon át tartó hallás, beleértve a streamelést is
• Szupergyors töltés
• Az akkumulátor 6 éven át tartó használatra tervezve
• IP 68-as besorolás
Az Ön előnyei
• Fejleszti vállalkozását: kutatások biztonyítják, hogy az újratölthetőség
az egyik legfontosabb szempont, mely az első hallókészülék viselőket
motiválják készülékválasztáskor10
• Úgy terveztük, hogy rendkívül megbízható legyen, így kevesebb letört
elemajtóval, valamint szennyeződés miatti javítással kell számolni
• Több időt tud tölteni ügyfelével, mivel nem kell időt szánni az elemcserével
kapcsolatos bemutatóra
Egyedülálló a Marvelnél
• Lítium-ionos újratölthető modell telefontekerccsel és 2.4 GHz-es közvetlen
csatlakozással

Az újratölthető Marvel hallókészülékek
egyszerűen használható töltési megoldásokkal
érhetők el, mint például a Mini Charger Case
standard USB-C kimenettel.

12

13

Roger™ technológia – a hallási
teljesítmény fokozására

Azokban a helyzetekben, amikor hangos zaj vagy távolság befolyásolja a
jel-zaj-viszonyt (SNR), a beszédértés különösen nehéz lehet. Ilyenkor a Rogeren
a sor, hogy javítsa a hallási teljesítményt.
Igazi áttörés a hallókészülék technológiában, hogy a Marvel hallókészülékek
tartalmazzák a RogerDirectTM-et, mely lehetővé teszi, hogy a Roger technológia
közvetlenül a Marvel hallókészülékekbe sugározzon. A vevő-funkcionalitás
egyszerű beállítása után az ügyfelek élvezhetik a Roger bizonyított minőségét,
külső vevő közbeiktatása nélkül. Ez a jelentős innováció a Roger technológiát
könnyebben kezelhetővé tette, és egyúttal vonzóbbá is, egy szélesebb csoport
számára (enyhétől a súlyos fokú hallásveszteségig).

A Roger az egyetlen prémium kategóriás vezeték nélküli, adaptív működésű
mikrofon technológia MultiBeam Technology-val és MultiTalker Network-kel.
Ezzel a megoldással Ön lehetővé teheti ügyfelei számára, hogy csoportos
megbeszélésekben teljes mértékben részt tudjanak venni, még olyan nagyon
zajos környezetekben is, mint az éttermek, munkahelyi megbeszélések és
iskolai tevékenységek.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• A Marvel és a Roger optimális megoldás a kihívást jelentő helyzetekre
• A nagy zajban és távolságról való beszédértés javítására terveztük
• Diszkrét és vonzó megoldások
• Rugalmasan kombinálható több mikrofon a hallási tartomány kiterjesztése
érdekében

A RogerDirect 2019 őszétől kapható.

Az Ön előnyei
• A vevők csatlakoztatásának bajlódása már a múlté
• Többféle kivitelben is elérhető a Roger funkció, ezáltal vonzó és diszkrét
megoldást tud kínálni

A Roger technológia olyan intelligens és adaptív algoritmusokat használ, melyek
folyamatosan mérik és pontosan elemzik a zajszinteket, hogy a Roger jelei
tisztán hallhatók maradjanak a háttérzaj felett. Továbbá a Roger mikrofonokaz
optimális beszédfeldolgozás érdekében érzékelik orientációjukat, és a legjobb
beszédértést biztosítják.
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Phonak eSolutions

STeP

A Sonova Technology ePlatform (STeP) a Sonova felhő-alapú motorja, mely
az eSolutions-t hajtja meg. Ez a fejlett end-to-end, felhő-alapú platform
védi is digitális eszközeinket, biztonságossá és könnyen kezelhetővé téve
őket az Ön és ügyfelei számára. A STeP-et nyílt architektúrája erőssé és
dinamikussá teszi, mert úgy működik, mint egy hub, képes csatlakozni a
meglevő és a jövőbeli üzleti megoldásokhoz. Ezzel a platformmal
hallásgondozási szolgáltatást kínálunk, mert biztonságos, megbízható
technológiához csatlakoztatjuk az embereket.
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eSolutions*
A hallásgondozási szolgáltatások jövője, az eHealth egy gyorsan növő szegmens,
melynek nagy hatása és befolyása van iparágunkra. Ezt az egészségügyi trendet
több különböző szempont befolyásolja, mint például a költségek, a felhasználók
magatartása, az egyre bővülő technikai lehetőségek és az új innovációk.
Az az innovatív technológiákon és szolgáltatásokon alapuló eAudiology a
hallásgondozás jövője. Meg fogja változtatni az Ön hallókészülék-illesztéseit és
ügyfeleinek támogatását a hallással kapcsolatos élményeik alapján. A Phonak
elkötelezett abban, hogy még jobban személyre szabott és páciens-központú
megoldásokat és szolgáltatásokat kínáljon, melyek modern, bizalmi és hatékony
ügyfélkapcsolatot eredményeznek.

Phonak Hearing Screener*
A Phonak Hearing Screener egy könnyen alkalmazható online hallási teszt,
melyet be lehet illeszteni az Ön honlapjára és kampányaiba, hogy több és jobb,
minőségi ügyfelet tudjon szerezni.
A potenciális hallókészülék-viselők gyakran keresnek egyszerű hallási teszteket,
melyeknél nem kell elmenni hallásgondozó szakemberhez. A Phonak Hearing
Screener egy három perces hallási teszt, mely teljesen validált, és jó
pontossággal jelzi a hallásveszteséget. A teszt eredményei azonnal
hozzáférhetőek, és a döntésben részletes jelentések segítenek.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei
• Bátorít a jobb halláshoz vezető első lépések megtételére
• Pontos információkat ad a hallási állapotról
• Egyszerű módja annak, hogy az ügyfelek időpontot tudjanak egyeztetni a
hallásgondozó szakemberrel
• Egy jelentőségteljes jövőbeli beszélgetés alapjaként szolgál
Az Ön előnyei
• Egyszerűen ajánlhat online hallási tesztet a potenciális ügyfeleknek, ezzel
minőségi ügyfeleket tud szerezni
• Validált teszteredményeket kaphat olyan potenciális ügyfelektől, akik készen
állnak a hallókészülék viselésének megkezdéséhez
• Az innovatív okos applikációk és megoldások segítik cége növekedését

A Marvellel a Phonak új digitális szolgáltatási platformot vezet be, melynek neve
eSolutions. Ez az okos app-oknak és megoldásoknak olyan sorozata, amelyet a
hallásgondozó szakember és ügyfele közötti zökkenőmentes és biztonságos
kapcsolat érdekében fejlesztettünk. Távoli szolgáltatások széles választékát képes
kínálni, valamint olyan megoldásokat, melyek nagyobb felhasználói autonómiát
kínálnak a kellemes ügyfélszolgálat érdekében.

* A Phonak SWORD 3.0 chip által biztosított technológia. A szolgáltatás már néhány országban bevezetésre került,
Magyarországon jelenleg nem támogatott funkció.

* A Phonak SWORD 3.0 chip által biztosított technológia. A szolgáltatás már néhány országban bevezetésre került,
Magyarországon jelenleg nem támogatott funkció.
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Okos applikációk – hozza ki
a lehető legtöbbet a Marvel
hallókészülékekből

myPhonak app*
Ez egy egyszerűen használható szolgáltatás, mely a Phonak Remote Support-ot
és a Phonak Hearing Diary-t tartalmazza és segítségével kapcsolatban maradhat
ügyfeleivel, valamint segíthet abban, hogy beállítsa, illetve finomhangolja
készülékeiket, ők bárhol is tartózkodnak. Ez még nagyobb ügyfél elégedettséget
és visszatérő ügyfeleket, így bevételt jelent az Ön számára.

Phonak Remote Support*
A Phonak Remote Support segítségével virtuális találkozót hozhat létre
ügyfelével, hogy beállítsa a készülékeit valós időben úgy, hogy ügyfelének nem
kell fizikailag ott lenni az Ön szakrendelésén. Ez jelentősen hozzájárul az Ön és
ügyfele kényelméhez, és ez a nagyszerű élmény lehetővé teszi, hogy Ön
figyelembe vegye ügyfelei egyéni igényeit, amíg Ő valós hangkörnyezetben
tartózkodik, így sikeresebben tudja állítani a hallókészülékeket az adott
hangkörnyezetnek megfelelően.
Phonak Hearing Diary*
Ez az alkalmazás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megosszák
élményeiket és tapasztalataikat a hallásukkal kapcsolatban, így ügyfelei azonnali
visszajelzést tudnak adni az Ön számára. Ez a weben tárolt adatbázis segít
Önnek, hogy visszajelzést kapjon ügyfelei elégedettségéről, a készülék viselési
időről, illetve hogy milyen hangkörnyezetekben használják a készülékeket
leginkább. Ez alapján Ön sokkal könnyebben tud segíteni és tanácsot adni az
ügyfelei igényeire, ezáltal összességében növelni tudja elégedettségüket.

Az ügyfelek legfontosabb előnyei (Remote Support)
• Meggyőző valós idejű támogatás valós hangkörnyezetekben
• Személyre szabott élmény
Az Ön előnyei (Remote Support)
• Sikeresebb első illesztési élmény
• Magasabb ügyfélelégedettség
Az ügyfelek legfontosabb előnyei (Hearing Diary)
• Magabiztosságot nyújtó biztonság-érzet, mivel az ügyfelek tudják,
hallásgondozójuk ügyel az egyéni igényekre
• Egyszerű módja annak, hogy visszajelzést adjanak az ügyfelek az új
készülékeikkel kapcsolatos tapasztalataikról
Az Ön előnyei (Hearing Diary)
• Értékes visszajelzéseket kaphat ügyfelei valós hangkörnyezetben történő
élményeiről
• Visszajelzés a változtatásokról, amire Ön azonnal reagálhat
• Magasabb ügyfélelégedettség, mivel sokkal pontosabb visszajelzést kap
ügyfelei készülékeiről
Csak a myPhonak app biztosítja
• Valós idejű hallókészülék állítás, mely magában foglalja a videó hívást
és a Target szoftvert is integrálja
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* A Phonak SWORD 3.0 chip által biztosított technológia. A szolgáltatás már néhány országban bevezetésre került,
Magyarországon jelenleg nem támogatott funkció.

* A Phonak SWORD 3.0 chip által biztosított technológia. A szolgáltatás már néhány országban bevezetésre került,
Magyarországon jelenleg nem támogatott funkció.
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Phonak Target – egyszerűen a
világ legjobb illesztő szoftvere 7

A Phonak Target illesztőszoftver jól használhatóságáról, könnyű áttekint
hetőségéről és stabilitásáról ismert. Az egyébként is rendkívül stabil alapokra
építve a Target 6.0 támogatja a Marvel hallókészülékekkel érkező új
technológiákat. A Target 6.0-val Ön magabiztosan tudja bemutatni a szerelem
első hallásra élményt – már az első illesztés pillanatától kezdve.
AutoSense OS 3.0
A Phonak automatikus operációs rendszere, az AutoSense OS már a harmadik
generációt mutatja be és még okosabb, mint eddig volt. A Phonak Target új
programstruktúrája figyelembe veszi a streamelt hangok egyedi besorolásait.
Míg teljes rugalmasságot biztosít az illesztés során, úgy segít bemutatni, hogy
hogyan működik az egész automatikus rendszer.
Egyedülálló vezeték nélküli illesztési folyamat
A Noahlink Wireless-szel való illesztés esetén a Target automatikusan felismeri a
Marvel hallókészülékeket, ha megnyomja azok nyomógombját – a képernyőn látni
fogja az elérhető készülékek listáját. Ennek a szabadalmaztatott illesztő szoftver
funkciónak a segítségével egyszerűen bonyolítható a vezeték nélküli
beazonosítás.
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A tapasztalati szint automatikus kiválasztása
A Phonak Target automatikusan kiválasztja a tapasztalati szintet az új
illesztésekhez – a meglévő illesztési adatok felhasználásának segítségével.
Így az új ügyfelek profitálhatnak a továbbfejlesztett előzetes kalkulációkból.
Akusztikus paraméter és hangszóró ellenőrzés
A Phonak Target automatikusan érzékeli és összekapcsolja a két készüléket, ha
az akusztikus paraméterek megegyeznek. Ráadásul az Audéo készülékcsaládra
jellemzően a Target leellenőrzi az illesztőszoftverben kiválasztott hangszórót,
és ami az új M hangszórókat és dómokat támogatja.

Az Ön előnyei
• Könnyed és bajlódásmentes illesztési eljárás Önnek és ügyfeleinek
• Továbbfejlesztett első illesztési élmény, az ügyfél tapasztalataira szabva
• Továbbfejlesztett illesztési folyamat, mely során az AutoSense 3.0 precíz
beállítást biztosít ügyfeleinek
• További szolgáltatási lehetőségek a Phonak Trial™ segítségével
Csodás tény
• A hallásgondozók 90%-a jelölte a Target szoftverét ugyanolyan jónak, vagy
még jobbnak, mint bármely más illesztő szoftver7

Phonak Trial™ hallókészülékek
Támogatja a hallásgondozást és az illesztési eljárást, mivel az új Phonak Trial
hallókészülékek egyszerűen átállíthatók a megfelelő teljesítményszintekre
annak megfelelően, hogy Ön mit javasol ügyfelének. A Trial hallókészülékek
mind a 4 teljesítményszintet elérhetővé teszik, így Ön teljesen személyre
szabhatja az első illesztés és próbahordás során a hallási élményt, valamint
kényelmes áthidaló megoldást biztosíthat a javítási időszakokra.
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A Bluetooth® szó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
Az iPhone® az Apple, Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az iOS® a Cisco, Inc. védjegye.
Az Android™ Google, Inc. védjegye.
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Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a
teljes élethez. Több mint 70 éve hűek maradunk küldetésünkhöz,
hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk,
amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek
társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.
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