
Phonak BoleroTM B

Når du kan oppleve 24 timers* hørsel
med én enkel lading, life is on

Oppladbare 
høreapparater med 

innebygd litium-ion-
batteri





Vi introduserer nye 
Phonak Bolero B med 
oppladbar teknologi

Fra verdens ledende leverandør av hørselsløsninger kommer 
den nye Bolero B-produktserien med innovativ teknologi som 
gjør det mulig å høre uten å anstrenge seg.

• Enestående hørselsfunksjon 
i hverdagens lyttesituasjoner2 

• Tilpasser seg enkelt til hvert lydmiljø 
automatisk, det er ikke nødvendig å 
justere høreapparatene manuelt3,4

Ny AutoSense OS™

• 24 timers* hørsel med én enkel lading 

• Oppladbare høreapparater med raskeste 
lading noensinne1 

• Enkel håndtering, ikke noe mer styr  
med engangsbatterier 

• Banebrytende innebygd, oppladbart 
litium-ion-batteri 

• Vann- og støvavstøtende

Oppladbar modell

 * Forventede resultater når batteriet er fulladet, og ved bruk av opptil 80 minutter trådløs streamingtid.  
Se www.phonakpro.com/evidence



Phonak Bolero B-PR har et spesialdesignet innebygd oppladbart litium-ion-batteri 
som gir 24 timers* hørsel med én enkel lading.

Phonak Bolero B-PR oppladbare høreapparater kombinerer den nyeste teknologien 
med høy ytelse og banebrytende batteriteknologi. 

Ikke noe mer styr med engangsbatterier som er små og vanskelig å håndtere.  
Nå kan du nyte friheten og tryggheten med å vite at Bolero B-PR er ladet og klart til å 
holde gjennom lange dager … og netter, om nødvendig.

Når du kan oppleve 
24 timers* hørsel  
med én enkel lading,  
life is on

 * Forventede resultater når det er fulladet, og opptil 80 minutter trådløs streamingtid.  
Se www.phonakpro.com/evidence



Smarte ladealternativer

Bolero B-PR gir deg faktisk 24 timers* hørsel med én enkel 3 timers lading. Hvis du 
har dårlig tid, kan du lade raskt i 30 minutter for å få opptil 6 timer ytelse. I tillegg 
leveres Bolero B-PR med brukervennlige, smarte ladealternativer, slik at du kan lade 
hvor som helst, uten å bekymre deg for å gå tom for strøm.

 * Forventede resultater når det er fulladet, og opptil 80 minutter trådløs streamingtid.  
Se www.phonakpro.com/evidence

Phonak Charger Case BTE
Lader, tørkesett og 
beskyttende etui i ett.

Phonak Power Pack
Ideell for korte turer uten 
tilgjengelige strømkilder.

Phonak Mini Charger BTE
Det mest kompakte 
ladealternativet
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De fleste spesialister ville anbefale oppladbare 
_x0003_høreapparater til sine kollegaer.
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og ladetid 84%

Brukertilfredshet
Lade vs. skifte 
batteri? 
Brukere oppfatter daglig 
lading som enklere.
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ble gjennomført en studie for å undersøke 
tilfredsheten med Phonak oppladbart 
høreapparat. Den omfattet batterilevetid, 
ladetid, håndtering, brukervennlighet og 
design av høreapparatet og laderen.**

Det

Profesjonell anbefaling

ble gjennomført en studie for å un
Det

De største fordelene
 med oppladbare løsninger
 sett fra brukernes ståsted

Dokumentert tilfredshet med Phonaks oppladbare løsninger

** Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution, juni 2016
 Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution del 2; under utvikling,  
 des. 2016 (forventet tilgjengelighet)



Lyd er overalt og endrer seg konstant avhengig av hvor du befinner deg. 
Det er det som gjør det utfordrende å høre, og oppgaven til 
høreapparatene er svært komplekse.

Det som gjør Bolero B og Bolero B-PR så spesielle, er et unikt 
operativsystem kalt AutoSense OS. Det registrerer omgivelsene og 
justerer høreapparatene, hele tiden. Bare slå dem på, resten går 
automatisk. 

Det spiller ingen rolle hvor du er eller hva du gjør, Bolero B 
høreapparater ble utviklet for å gjøre livet ditt enklere. Og nå med  
det nye oppladbare Bolero B-PR, kan du få 24 timers* hørsel med  
én enkel lading.

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

 * Forventede resultater når det er fulladet, og opptil 80 minutter trådløs streamingtid.  
Se www.phonakpro.com/evidence



Problemfri hørsel 
overalt, helt automatisk

AutoSense OS analyserer lydene rundt deg hvert 0,4 sekund og kan registrere om  
du befinner deg på en restaurant med støy, i bilen, i en konsertsal eller hjemme.  
Det benytter flere funksjoner og harmonerer disse, slik at de skaper over 
200 innstillinger og kan tilpasse seg nøyaktig til lydmiljøet. 

Uten at du må justere høreapparatene manuelt, kan du få enestående 
hørselsfunksjon og lydkvalitet … uansett hvor du er.3, 4

Fordi to ører hører 
bedre enn ett

Når det er mye støy rundt deg, blir det vanskelig å forstå hva som blir sagt. For at 
AutoSense OS skal fungere skikkelig benytter det en teknologi kalt Binaural 
VoiceStream Technology™. 

To ører hører bedre enn ett, og det endrer seg ikke når du bruker høreapparater. 
Binaural VoiceStream Technology er utviklet for å takle utfordrende lyttesituasjoner 
ved å simulere det hjernen gjør med lyder fra begge ørene. Denne koblingen av to 
høreapparater sørger for at du får fordelen med å høre tale i begge ørene, spesielt 
i omgivelser med mye støy5, på telefonen eller når du ikke kan være vendt mot den 
som snakker.



Forstå mer i støy
60 % bedre taleforståelse ved å zoome inn en enkelt stemme  
i omgivelser med støy – sammenlignet med uten høreapparater.5

Bedre taleforståelse
20 % bedre taleforståelse takket være automatisk valg av  
de beste innstillingene for dagligdagse lyttesituasjoner.3,4

Hørsel i bil
37 % mindre innsats ved lytting til samtaler 
i bil – sammenlignet med tidligere teknologi.6

Høre lave stemmer
10 % forbedring i taleforståelse ved lave stemmer med våre 
nyeste produkter.7

Naturlig musikkopplevelse
Topprangert høreapparat for musikklydkvalitet.8 

Bedre hørselsfunksjon 
i de situasjonene du 
trenger det mest



Vann- og støvavstøtende IP68

Bolero B leveres i fire 
modeller, flere 
funksjonsnivåer og ni 
farger for å passe dine 
individuelle behov

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

Sand Beige
P1

Bolero B-SP Bolero B-PR  
Med T-spole og volumkontroll

Omfatter en banebrytende 
oppladbar modell

Bolero B-PBolero B-M



Phonak trådløst tilbehør 
som gjør høreapparatene 
enda bedre

Phonak tilbyr et bredt spekter av trådløst 
tilbehør for å få mer ut av dine 
høreapparater.

For at du skal forstå enda mer når du ser 
på TV, snakker i telefonen eller lytter til 
musikk, har vi utviklet trådløse løsninger 
som passer alle dine behov. De gjør det 
også mulig for deg å delta hundre prosent 
i situasjoner med støy eller når det er 
avstand mellom deg og den som snakker, 
eller når det er flere som snakker.

Phonak leverer dedikerte trådløse Roger-
løsninger for den moderne arbeidsplassen, 
der kommunikasjon er vesentlig for å lykkes. 
Disse løsningene er kompatible med 
nesten alle høreapparater, og gjør det 
enklere å fokusere på det som sies og ikke 
på å høre.



1  White Paper: Phonak Insight. Phonak rechargeable hearing aids, Hirchak, D., and Omisore, D., 2016
2  Phonak Field Study News, juli 2016. Comparing objective and subjective outcomes of Automatic Classification 

Systems Across Manufacturers.
3 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening 

Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
4  Phonak Field Study News, juni 2015. AutoSense OS Benefits of the next generation of technology automation.
5  Phonak Field Study News, april 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fittings.
6  Phonak Internal Validation, 2014. Speech in Car study.
7  Phonak Internal Report, jan. 2015. Expansion study. Results of investigation completed at University of Lübeck.
8  Phonak Field Study News, feb. 2016. Phonak Venture Music programstandard. 

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



Life is on
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Hos Phonak mener vi at det å høre godt er vesentlig for å leve 
livet til fulle. I mer enn 70 år har vi vært tro mot vår misjon ved 
å utvikle nyskapende hørselsløsninger som endrer menneskers 
liv slik at de har fremgang sosialt og emosjonelt. Life is on.

www.phonak.com


