Újratölthető
hallókészülék,
beépített lítium-ion
akkumulátorral

Amikor a hallókészülék minden
hangot automatikusan felismer –
life is on.

Bemutatjuk
a Phonak Audéo B
hallókészüléket
TM

A világ vezető, életeket megváltoztató hallási megoldások
gyártójától megérkezett az új Audéo B termékcsalád tele
olyan innovatív technológiákkal, amelyek igazán erőfeszítésmentessé teszik a hallást.
Újratölthető modell

Új AutoSense OS™

• 24 órán át* tartó hallás egyetlen
egyszerű feltöltéssel

• Páratlan hallási teljesítmény a
mindennapi hallási szituációkban1

• Minden idők leggyorsabban tölthető és
legtovább használható hallókészüléke

• Teljesen automatikus működés,
amely az ügyfelek számára lehetővé
teszi a jobb beszédértést2,3

• Egyszerű használat, hogy ne kelljen
többé az eldobható elemekkel bajlódni
• Forradalmian új beépített újratölthető
lítium-ion akkumulátor technológia
* Teljes feltöltés után, több mint 80 percnyi vezeték nélküli streamelési idő mellett.
Kérjük keresse fel: www.phonakpro.com/evidence

Amikor 24 órán
keresztül* élvezheti
a hallást egyetlen
feltöltéssel – life is on.
A Phonak Audéo B-R az első hallókészülék, amely egy kifejezetten erre a célra tervezett
beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz, mely lehetővé teszi a hallást 24 órán
keresztül*, mindössze egyetlen feltöltéssel.
A Phonak Audéo B-R feltölthető hallókészülék egyesíti a legújabb hallókészülék
technológiát és az úttörő akkumulátortechnológiát.
Úgy tervezték, hogy könnyebbé tegye az életet, ezért az Auédo B-R hallókészülékkel a
felhasználóknak nem kell többé kicsi és nehézkesen használható eldobható elemek
használatával bajlódniuk. Ügyfeleink mostantól élvezhetik a szabadságot és
magabiztosságot, tudván, hogy az Audéo B-R kényelmesen feltölthető és készen áll a
hosszú napokra… És éjszakákra, ha szükség van rá.

* Teljes feltöltés után, több mint 80 perc streamelési idő mellett.
Kérjük keresse fel: www.phonakpro.com/evidence

Leggyorsabb feltöltés,
leghosszabb üzemidő

Az Audéo B-R a leggyorsabban feltölthető, leghosszabb működési idővel operáló
hallókészülék a piacon. Egyetlen 3 órás töltéssel 24 órára* biztosít hallást. Ha éppen
rohan, egy 30 perces töltéssel akár 6 órán keresztül biztosít megfelelő teljesítményt.
Emellett az Audéo B-R könnyen használható, intelligens töltési lehetőségekkel,
hogy bárhol feltölthető legyen anélkül, hogy áramforrás miatt kelljen aggódni.

* Teljes feltöltés után, maximum 80 percnyi vezeték nélküli streamelési idő mellett.
Kérjük keresse fel: www.phonakpro.com/evidence

Phonak Charger Case
• Töltő, szárítótégely
és biztonságot nyújtó
keményfedelű tartó
egyben
• Tisztítószettet is
tartalmaz

Phonak Power Pack
• Egyszerűen a Phonak
Charger Case-hez
csatlakoztatható
• Ideális rövid utakra,
amikor nem áll rendel
kezésre áramforrás

Phonak Mini Charger
• A legkompaktabb töltési
lehetőség

Amikor a hallókészülék
minden hangot
automatikusan felismer
– life is on.
A hang körbevesz minket és folyamatosan változik. Ez az, ami a hallást
igazi kihívássá teszi, a hallókészülékek feladatát pedig igazán
bonyolulttá.
Ami az Audéo B és B-R készülékeket igazán különlegessé teszi, az az
egyedi operációs rendszer, az AutoSense OS. A rendszer felméri
környezetét és ehhez igazítja a hallókészüléket is. Ehhez elég csak
bekapcsolni, minden más automatikusan történik.
Nem számít, a felhasználó hol van vagy mit csinál. Az Audéo B
hallókészülék azért van, hogy megkönnyítse az életet. És most, az
egyszerűen feltölthető Audéo B-R hallókészülékkel 24 órán keresztül
élvezheti* a hallás örömét, mindössze egyetlen töltéssel.

* Teljes feltöltés után, maximum 80 percnyi vezeték nélküli streamelési idő mellett.
Kérjük keresse fel: www.phonakpro.com/evidence

Teljesen automatikus,
az erőfeszítés-mentes
hallásért

Kever, nem pedig váltogat

Több mint 200 különböző
beállítás és számos funkció

Az Audéo B termékcsalád az új AutoSense operációs rendszerrel lehetővé teszi, hogy
a hallókészülék bárhol tökéletesen alkalmazkodni tudjon a hallási környezethez.
Az AutoSense OS minden 0,4. másodpercben elemzi és azonosítja a hangokat akár
egy zajos étteremben, parkolóban, koncertteremben vagy otthon van. Ezt úgy éri el,
hogy több mint 200 különböző beállítás közül választja ki a hallási környezethez
legjobban illőt.
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Anélkül, hogy kézzel kellene beállítani a hallókészüléket, nyugodtan élvezheti
a páratlan hallást és hangminőséget… Bárhová is vigye az élet.2, 3

Mert két fül jobban
hall, mint egy

Nagy zajban nagy kihívást jelent a beszédértés.
Az AutoSense operációs rendszer ezért a Binaurális
VoiceStream Technológiát™ aknázza ki a hatékonyság
érdekében.
Két fül jobban hall mint egy, és akkor is így van, ha Ön
hallókészüléket visel. A Binaurális VoiceStream Technológiát™
úgy tervezték, hogy a kihívást jelentő hallási helyzetekkel is
megbirkózzon úgy, hogy szimulálja, ahogyan az agy a két
fülből érkező hangokkal bánik.
A két hallókészülék ilyen összekapcsolása biztosítja, hogy a
felhasználóknak előnyére váljon mind a két fülükben hallott
beszéd, különösen zajos környezetben, telefonon vagy ha nem
tudnak a beszélő irányába fordulni.4

Nagyobb hallási
teljesítmény azokban
a szituációkban,
amikor a legnagyobb
szüksége van rá
Nagyobb beszédértés zajban
60%-kal javítja a beszédértést a hallókészüléket nem
használókéhoz képest, úgy, hogy csak egy hangot erősít fel
a zajos környezetben.4

Jobb beszédértés
20%-kal jobb beszédértést biztosít, köszönhetően annak,
hogy a készülék automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb
beállításokat a mindennapi hallási szituációkhoz.2, 3

Hallás autóban
37%-kal csökkenti az autóban lévő beszédértéshez szükséges
erőfeszítést – a korábbi technológiával összehasonlítva.5

Halk hangok hallása
Legújabb termékeink 10%-kal javítják a halk beszéd
megértését.6

Természetes zenei élmény
A legjobbra értékelt hallókészülék a zenei hangminőség terén.7

Az Audéo B halló
készülék 5 típusban,
4 különböző teljesít
ményszinten és
9 színben kapható, hogy
megfeleljen az Ön
egyedi igényeinek

Homok bézs
P1

Szantálfa
P3

Gesztenye
P4

Pezsgő
P5

Ezüstszürke
P6

Grafitszürke
P7

Egy forradalmian új
feltölthető modell.
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Phonak vezeték nélküli
kiegészítők a halló
készülékek teljesítmé
nyének növeléséért
A Phonak olyan kiegészítők széles
választékát kínálja, melyek képesek igény
szerint növelni a hallókészülékek
teljesítményét.
Akár tévézés vagy zenehallgatás közben,
telefonáláskor adódnak nehézségei, a
Phonak által fejlesztett vezeték nélküli
megoldások kielégítik igényeit. Emellett azt
is lehetővé teszik, hogy teljes mértékben
részt vegyen a zajos szituációkban is, vagy
ha nagyobb távolság választja el a
beszélőtől.

A Phonak külön vezeték nélküli Roger
megoldásokat biztosít mindazoknak, akik
modern munkahelyen dolgoznak. Ebben
a környezetben ugyanis valódi kihívást
jelent megérteni a beszédet, pedig a
kommunikáció kulcsfontosságú eleme
a sikernek. Ezek a szinte minden
hallókészülékkel kompatibilis megoldások
megkönnyítik ügyfelei életét, hogy a hallás
helyett a munkára tudjanak
összpontosítani.
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További információért kérjük keresse fel: www.phonak.com/audeob

Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen
az élet teljességéhez. Több mint 70 éve hűek vagyunk küldeté
sünkhöz, hogy úttörőnek számító hallási megoldásokat bizto
sítsunk, amelyek megváltoztatják az emberek életét. Hogy
társadalmilag és érzelmileg is képesek legyenek boldogulni.
Life is on.
www.phonakpro.com

