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A Sonova brand

Lekende design
Med et eksklusivt Mix & Match-konsept som inkluderer 
sju farger for hook og 14 farger for høreapparatkasser, 
gir vi alle barn muligheten til å designe et høreapparat 
som virkelig reflekterer deres personlighet.

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve 
livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og 
følelsesmessig. Life is on. 

www.phonak.com/kids

Life is on

Når et barn kan oppleve 24 timers hørsel 
med én enkel lading, life is on

Phonak SkyTM B-PR

Farger på hook for barn
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Ytelse der barna trenger det mest 
Phonak Sky B-PR tilbyr de dedikerte funksjonene  
til Sky B-høreapparater, inkludert AutoSense Sky OS 
og adaptiv SoundRecover2, slik at du kan være trygg 
på at barnet ditt opplever enestående ytelse hvor og 
når det er nødvendig. Når det kombineres med 
Roger-teknologi, kan barna mestre kompliserte 
lyttesituasjoner i hverdagen.

Sikker og sterk
• Vannbestandig (IP68-sertifisering)*** – Du trenger 

ikke å fjerne barnets høreapparater når livet blir litt 
vått

• Robust – Robust nok til å holde tritt med de mest 
aktive barna

• Sikkerhet – Barnesikre hooks er trygge for små, 
nysgjerrige hender, i tillegg til at det innebygde 
batteriet ikke kan fjernes

• Statusmelding – Det lettforståelige indikatorlyset 
viser at høreapparatene er slått på, at Roger-
programmet er aktivert, og det varsler dessuten  
om lavt batterinivå

Phonaks løsninger for barn:  
Nøkkelen til å åpne opp for et barns fulle potensial 
Vi har en tendens til å tenke at vi hører med ørene, men 
vitenskapen bekrefter at vi egentlig hører med hjernen.1 
Ørene våre hjelper lyd å nå hjernen og kan derfor 
betraktes som "døråpninger" til hjernen.

Hørselstap kan betraktes som et "døråpningsproblem", 
en hindring som stenger for at viktig hørselsinformasjon 
når hjernen.

Phonak har utviklet unike bevisbaserte løsninger for 
barn som åpner disse blokkerte døråpningene og gir 
klare og rene signaler, slik at barnet ditt får adgang til 
millioner av ord og tusenvis av timer med lytting som 
kreves for talespråk, leseferdighet og læring generelt.

Maksimal hørselsfunksjon gjort enkelt
Hos Phonak tror vi på å forenkle liv. Vi forstår at barnets 
høreapparater automatisk må gi god lydkvalitet, sømløst 
tilpasse seg ethvert miljø og passe inn i barnets aktive 
liv.2, 3

Holde barna i førersetet hele dagen 
Sky B-PR er det første oppladbare høreapparatet 
designet spesielt med tanke på barn. Det er utstyrt med 
et innebygd litium-ion-batteri og forenkler livet ved å 
tilby førsteklasses fordeler i et høreapparat for barn.4

• Hurtiglading – Fulladet på bare tre timer.  
En rask 30-minutters lading gir opptil seks timers 
batterilevetid. 

• Langvarig – Et fulladet batteri varer hele dagen,* selv 
med opptil ti timers bruk med Roger™** i løpet av dagen

• Enkel å bruke – Tilpasser seg automatisk til barnas 
lyttemiljø 

• Problemfri – Verken kjøp eller bytte av batterier 

Alltid på
Sky B-PR fås med et utvalg av brukervennlige 
ladealternativer:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack  

 

Mini Charger

Charger Case

Power Pack

* 16 timers hørsel med ti timers bruk av Roger eller lydavspilling
**  Roger-teknologi kan benyttes via ComPilot II med Roger X eller  

Roger MyLink
*** IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett.  
  Det tålte sammenhengende nedsenking i vann på 1 meters dybde  

i 60 minutter og 8 timer i støvkammer i henhold til standarden 
IEC60529. Ingen spor av støv ble funnet inne i kassen


