
Phonak AudéoTM B-Direct

Når høreapparatene dine kobler seg
til alle mobiltelefoner*, life is on

Made for all









Vi introduserer Phonak 
AudéoTM B-Direct, høre-
apparatet som enkelt kobler 
seg til alle mobil telefoner* 
og TV’n din

Hos Phonak er vi opptatt av å skape hørselsløsninger som endrer liv. Vår patenterte 
teknologi driver høreapparater som enkelt tilpasser seg alle lydmiljøer automatisk og  
gir utmerket hørsel i alle lyttesituasjoner.1

Med Phonak Audéo B-Direct introduserer vi vårt første høreapparat som er designet for å 
enkelt koble seg til mobiltelefonen og TV – og naturligvis verden rundt deg. 

• Nyt friheten ved universell tilkobling
• Kompatibel med alle Bluetooth®-telefoner* 

• Ta i mot samtaler med et tastetrykk på Audéo B-Direct 
• Handsfree ved å bruke høreapparatene som trådløse hodetelefoner

• Opplev utmerket lydkvalitet fra TV2

• Gjør høreapparatene dine om til trådløse hodetelefoner

* med trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner





Når høreapparatene dine 
kobler seg til alle mobil-
telefoner*, life is on

Med nyskapende teknologi gjør Phonak Audéo B-Direct det mulig å koble direkte til alle 
Bluetooth®-telefoner*. Det spiller ingen rolle om du bruker iOS-, Android- eller andre 
mobiltelefoner.  Bare koble til høreapparatene og ta i mot samtalen – det er faktisk så enkelt! 

Volumjustering for 
hver side

* med trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Med Audéo B-Directs tilkoblings muligheter 
kan du også stille inn høreapparatene fra 
enhver smarttelefon* med den nye Phonak 
Remote-appen.



Når høreapparatene dine 
lar deg ringe handsfree, 
life is on

Phonak Audéo B-Direct fungerer akkurat som trådløse Bluetooth-hodetelefoner ved 
å benytte de innebygde mikrofonene til å fange opp din stemme for telefonsamtaler. 

Nå kan du høre at telefonen ringer direkte i høreapparatene. Du har også muligheten 
til å svare eller avvise samtaler med et enkelt tastetrykk på Audéo B-Direct.  
Selv om du befinner deg på andre siden av rommet, trenger du ikke å hente telefonen – 
det er virkelig handsfree.







Når høreapparatene dine 
kobler seg direkte til 
TV’n, life is on

Phonak Audéo B-Direct kobler seg enkelt til TV eller stereosystemer gjennom vår nye 
kompakte Multimedia Hub, som kalles Phonak TV Connector. Denne enkle løsningen 
gjør høreapparatene dine om til trådløse hodetelefoner slik at du kan se dine favoritt-
programmer og filmer i utmerket stereolydkvalitet.2

Phonak TV Connector i faktisk størrelse



Når høreapparatene dine 
helt automatisk tilpasser 
seg alle lyder, life is on

Phonak Audéo B-Direct er bygget på det unike operativsystemet kalt AutoSense OS™. 
Det registrerer omgivelsene og justerer høreapparatene, hele tiden. 

Uten å måtte justere høreapparatene manuelt kan du få enestående hørselsfunksjon og 
lydkvalitet … uansett hvor du er.1



Audéo B-Direct leveres 
i ni farger for å passe 
dine individuelle behov

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Sand Beige
P1

Vann- og støvavstøtende IP68

Phonak Audéo B-Direct i faktisk størrelse



1  Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems 
across manufacturers. Phonak Field Study News, retrieved from https://www.phonakpro.com/us/en/resources/
information-forms/evidence.html, accessed June 11, 2017.

2 Field Study News under utvikling. Alle detaljer er tilgjengelig i september 2017 på https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html. Kontakt claims@phonak.com hvis du ønsker mer informasjon.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, Apple-logoen, iPhone og iOS er varemerker som tilhører Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App 
Store er et tjenestemerke fra Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.

Gå til www.phonak.com/audeob for mer informasjon





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

www.phonak.com


