Phonak Audéo B-Direct
TM

mindenkinek

Amikor hallókészülékei közvetlenül kapcsolódnak össze
bármilyen mobiltelefonnal*, life is on

Bemutatjuk a Phonak
AudéoTM B-Direct halló
készüléket, mely könnyedén
kapcsolódik bármely
mobiltelefonhoz* és az ön
televíziójához
Mi, a Phonaknál olyan hallási megoldások kifejlesztésére törekszünk, melyek meg
változtatják az életet. Szabadalmaztatott technológiánk lehetővé teszi, hogy
a hallókészülékek minden hangkörnyezethez automatikusan alkalmazkodjanak,
és kitűnő hangminőséget biztosítsanak minden hallási helyzetben.1
A Phonak Audéo-B-Direct-tel bemutatjuk első olyan hallókészülékünket, mellyel
a mobiltelefonhoz, a televízióhoz – és természetesen az önt körülvevő világhoz –
könnyedén kapcsolódhat.

•
•

Élvezze az univerzális összekapcsolódás szabadságát
Kompatibilis minden Bluetooth®-os telefonnal*

A készülékei nyomógombjával veheti fel a telefonhívásokat
• Vezeték nélküli headset módjára telefonálhat, a telefon kézben tartása nélkül
•

Kitűnő televíziós hangminőséget élvezhet2
• Hallókészülékei vezeték nélküli televíziós fülhallgatóvá válnak
•

* a legtöbb Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli készülékkel és a legtöbb régebbi Bluetooth-os mobiltelefonnal

Amikor hallókészülékei
közvetlenül kapcsolódnak
össze bármilyen mobil
telefonnal*, life is on

Élvonalbeli technológiájával a Phonak Audéo B-Direct lehetővé teszi, hogy közvetlenül
kapcsolódjon össze bármilyen Bluetooth®-os telefonnal. Nem számít, hogy iOS-es,
Androidos vagy másféle mobiltelefont használ. Csak párosítsa össze hallókészülékeivel,
és máris telefonálhat – ilyen egyszerű!

Az Audéo B-Direct összekapcsolhatósága
révén bármilyen okostelefonon*
keresztül szabályozhatja hallókészülékeit
az új Phonak Remote App (távirányító
alkalmazás) segítségével
Hangerőszabályozás
oldalanként külön-külön

* a legtöbb Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli készülékkel és a legtöbb régebbi Bluetooth-os mobiltelefonnal

Amikor hallókészülékei
segítségével a telefon
érintése nélkül fogadhatja
a telefonhívásokat, life is on

A Phonak Audéo-B-Direct úgy működik, mint egy Bluetooth vezeték nélküli
headset, a hallókészülékekbe épített mikrofonok segítségével telefonálhat.
A telefon csengését közvetlenül a hallókészülékeiben hallhatja. Lehetősége van
úgy fogadni vagy elutasítani egy hívást, hogy egyszerűen megnyom egy gombot
az Audéo B-Directen. Még ha a szoba túlsó végében is tartózkodik, akkor sem kell
telefonjához nyúlnia – és ez így ténylegesen szabadkezes használatot jelenti.

Amikor hallókészülékei
közvetlenül kapcsolódnak
rá a a házimozi hangjaira,
life is on

A Phonak Audéo B-Direct egyszerűen összekapcsolja önt a televíziójával vagy más
sztereó rendszerével egy új, kompakt multimédiás hub segítségével, melyet Phonak TV
Connectornak neveznek. Ez a plug and play megoldás a hallókészülékeket vezeték nélküli
fejhallgatóvá teszi, így ön kitűnő, sztereó hangminőségben élvezheti kedvenc
tévéprogramjait és filmjeit.2

A Phonak TV Connector valós mérete

Amikor hallókészülékei
minden hanghoz
automatikusan
alkalmazkodnak,
life is on

Az Audéo B-Direct
3 teljesítményszinten
és 9 színben kapható,
hogy ön is megtalálja
az igényeinek megfelelőt

A Phonak Audéo B-Direct az egyedülálló AutoSense OS™operációs rendszerre épül.
Érzékeli az ön környezetét, és hallókészülékeit minden pillanatban ehhez igazítja.
Úgy élvezheti a kitűnő hallási teljesítményt és hangminőséget, hogy hallókészülékeit
nem kell kézzel szabályoznia – bárhová is vigye önt az élet.1
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1 Rakita, L. & Jones, C. (2016). Automatikus osztályozási rendszerek objektív és szubjektív eredményeinek össze
hasonlítása különböző gyártóknál. (Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification
systems across manufacturers) Phonak Field Study News, megtalálható a https://www.phonakpro.com/ us/en/
resources/information-forms/evidence.html címen, a kibocsátás időpontja: 2017. június 11.
2 Field Study News – fejlesztés alatt. További részletek 2017 augusztusától hozzáférhetőek a https://www.phonakpro.
com/us/en/resources/information-forms/evidence.html címen. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a claims@phonak.
com címen, ha további információra van szüksége.
A Bluetooth® szó, márka és logói védjegyek, melyek a Bluetooth SIG, Inc. Apple tulajdonát képezik, az Apple logo,
az iPhonak és az iOS az Apple Inc márkanevei, melyeket az Egyesült Államokban és más országokban regisztráltak.
Az App Store az Apple Inc. márkaneve. Az Android, a Google Play és a Google Play logo a Google Inc. tulajdonát
képező márkanevek.
További információkért kérjük, tekintse meg a www.phonak.hu/audeob weboldalunkat.

Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk
a 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.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz.
A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze meg
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy
hallásgondozóját.
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