
Ön érti a beszédet, bárhol is van,  
bármit is tesz



Kommunikáció • Úgy gondoljuk, 
minden egyes hang fontos. 
Hangunk segítségével 
kommunikálunk a világgal, 
családunkkal, barátainkkal. Minél 
tisztábban hallunk, annál jobban 
meg tudjuk értetni magunkat.



Az ön hangja számít

Önre is figyelünk, hogy pontosan megértsük, mi 
igazán fontos az ön számára. Minden egyes új 
hallókészülék-generáció azokra az ismeretekre 
és tapasztalatokra épül, melyeket az önök 
visszajelzéseiből nyertünk.

Büszkék vagyunk rá, hogy bemutathatjuk 
önöknek új Phonak Bolero Q hallókészülékeinket. 
Ezek a modern hallókészülékek egyedülálló 
hallási megoldásokat nyújtanak minden 
életstílusra és minden hallási igényre.





Az ön élete, az ön hangvilága

Bárhová is megy, bármit is csinál, ön szeretne min-
den helyzetben megbízhatóan hallani és mindent 
érteni. 

Mindent megteszünk, hogy megfeleljünk az ön kí-
vánságainak, jó hallást és jobb értést biztosítva 
gyakorlatilag minden helyzetben, bármilyen bonyo-
lult is legyen az.

A Phonak Bolero Q termékekben rejlő csúcstechno-
lógia egy sor egyedülálló funkciót kínál, melyekkel 
ön nap mint nap élvezheti az élet gazdag hangvilá-
gát.

Családi összejöveteleken | 
Telefonáláskor | Vacsorán a 
kedvenc étteremben | Autóvezetés 
közben | Szabadtéri programokon 
| Zenehallgatás közben | Tárgyalás, 
megbeszélés alatt | Csoportos 
találkozókon | Templomban | 
Televíziózáskor



Mindenhol érteni

A Bolero Q lehetővé teszi, hogy ön mindenütt és 
még a legbonyolultabb hallási helyzetekben is 
halljon és értsen.

 
Mindkét füllel megragadjuk a hangot

Egyedülálló Binaurális VoiceStream Technológiánk™ 
felismeri a beszédhangot és gondoskodik róla, hogy 
ön egyszerre mindkét fülén hallja azt. Így számos 
hallási helyzetben jobban fog hallani.



Speech in Wind – hogy szeles napokon is élve-
zetes legyen a beszélgetés 
A szél által keltett zajok rontják a beszédértést és 
csökkentik a hallókészülék viselésének komfortját. A 
Speech in Wind-del a Phonak Bolero Q olyan meg-
oldást kínál, mely lehetővé teszi önnek a beszéd jó 
megértését szeles helyzetekben is.*

auto StereoZoom – egyetlen ember hangjára 
fókuszál a hangos tömegből
Az auto StereoZoom akkor kapcsol be, ha nagy a 
környezeti zaj, és ön a tömegből egyetlen ember 
hangját szeretné hallani. Ez a funkció annak a 
hangjára fókuszál, akire ön ránéz, és akit érteni  
szeretne.*

DuoPhone – segíti a beszédértést  
telefonon keresztül 
Mihelyt ön a füléhez tartja a telefon kagylóját, a 
hívó hangját a rendszer automatikusan a másik 
fülébe is közvetíti. Beszélgető partnere hangját ön 
így mindkét fülével hallja, ezért sokkal kisebb erőfe-
szítést igényel a telefonálás, javul a beszédértés.* 

*A Phonak Hearing Center kutatásából megtudhatjuk, hogy a beszédértés a 
szélzajban (Speech in Wind) akár 40%-kal, a hangos zajban (auto StereoZoom) akár 
45%-kal javult. A DuoPhone telefonálás közben a beszédmegértést akár 10%-kal 
javítja – ha az egy hallókészülékkel történő telefonálással hasonlítjuk össze. 



Komfortosan érteni

Tudjuk, mennyire fontos önnek is, hogy korlátozás 
nélkül kommunikálhasson. De azt is tudjuk, hogy a 
komfortos hallás érzete ugyanolyan fontos.

A Phonak Bolero Q egy sor olyan tulajdonsággal 
rendelkezik, melyek segítségével az ön hallókészü-
léke egyénileg, az ön igényeire szabva illeszthető. 
Egyszerűen csak mondja el, önt mikor és miféle 
zajok szokták zavarni, és a hallásgondozó szakem-
ber ezt figyelembe fogja venni a beállításkor. 
Ezután ha fellépnek ezek a zavaró zajok, a rendszer 
hatékonyan kiiktatja őket.

 
NoiseBlock – a még több komfortért, zavaró zajban
A NoiseBlock csökkenti a kellemetlen háttérzajo-
kat, mint amilyen például a közlekedés vagy egy 
ventilátor zaja, miközben a beszéd érthetősége is 
megmarad.

SoundRelax – hogy a hallás pihentetőbb legyen
Tompítja a hirtelen fellépő hangos zajokat, például 
az ajtócsapódásét vagy az edénycsörömpölését.

WhistleBlock – hogy összességében kellemes 
legyen a hallás élménye
Megszünteti a sípolást, ön lazíthat és élvezheti, 
hogy jobban hall.
 







Mindent megérthet

Örömteli nevetés, a gyermekek hangja, az őszi 
avar halk zizegése – mindezek a hangok szebbé 
teszik életünket.

A Phonak Bolero Q-ban megvannak azok az 
egyedülálló technológiák, melyek segítségével ön 
újra élvezheti ezeket a finom részleteket.

 
SoundRecover – minden nap hallhat  
és megérthet valami újat 
Helyreállítja a magas frekvenciájú hangok – mint 
a madarak éneke, a tücsök ciripelése, gyermek-
hangok, ajtócsengő – meghallásának képességét.

UltraZoom – segít, hogy semmit se mulasszon 
el egy beszélgetésből
Élvezze a vidám beszélgetést, mert az oldalról 
és a hátulról érkező zavaró zajokat a készülék 
elnyomja. 



Önnek terveztük

Dizájn és színek

Hallókészülék viselőkkel és hallásgondozó 
szakemberekkel közösen alakítottuk ki a 
készülékek házának formáját és a választható 
színek palettáját. Örömmel mutatjuk be önnek 
is új, vonzó készülékeinket.

A Phonak Bolero Q több különböző házban 
kapható, köztük egy víz- és porálló modell 
is található, mely korlátozás nélküli hallási 
élményt ad pl. sportolás közben is. Különféle 
haj- és bőrszínek, a divatos vagy játékos színek 
közül ön is kiválaszthatja, melyik illik leginkább 
egyéniségéhez.

Rubin Benzin

  Divatos

Homok bézs Ámbra bézs Szantálfa Gesztenye

 Haj és bőr



Bézs

Pezsgő Ezüstszürke Grafitszürke Bársony fekete

 Haj és bőr

Színtelen 
átlátszó

Lila  
átlátszó

Kék  
átlátszó

  Vidám Hagyományos



Kapcsolódjon össze és  
kommunikáljon könnyedén

A mobiltelefonok, számítógépek, televíziók, 
játékkonzolok és MP3-as lejátszók mai interaktív 
világa a hallókészülék viselők számára nagy 
feladatot jelenthet.

A Phonak Bolero Q egyszerűen és kényelmesen 
összekapcsolható mindezekkel a kommunikációs- 
és szórakoztató eszközökkel. Digitális vezeték 
nélküli kiegészítőinkkel élvezheti az egyszerű 
és gyors összekapcsolódást, a gond nélküli 
kommunikációt és a jobb hallást.

 
Phonak ComPilot - a hallókészülékeket a 
legkülönfélébb kommunikációs- és szórakoztató 
eszközökkel kapcsolja össze. 

Phonak RemoteMic –mikrofonként működik, 
együtt a Phonak ComPilot-tal. Olyan partnerrel 
is beszélgethet, aki nincsen közvetlenül az ön 
közelében. 

Phonak TVLink S – vezeték nélkül továbbítja a 
televízió hangját az ön hallókészülékeibe kitűnő 
sztereó hangminőségben.



Ön a legjobbat érdemli

A Phonak Bolero Q különböző teljesítmény-
fokozatokban kapható. A hallásgondozó 
szakemberrel közösen meg fogják találni azt 
a megoldást, mely leginkább megfelel az ön 
életmódjának, hallásveszteségének és pénzügyi 
lehetőségeinek.



Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, aki 
függ tudásunktól, ötleteinktől és gondoskodá-
sunktól. Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy 
a technológia határait egyre jobban kitágítsuk. 
Olyan innovációkat hozunk létre, melyek segítik 
az embereket jobban hallani, érteni és megtapasz-
talni az élet gazdag hangvilágát.

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon  
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. 

Az Ön hallásgondozója

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

www.phonak.com  www.phonak.hu

Life is on – Az élet zajlik


