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Kiedy Twoje aparaty słuchowe bezpośrednio łączą się z każdym 
telefonem komórkowym*, żyjesz bez ograniczeń. Life is on
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Phonak AudéoTM B-Direct 
bezpośrednio łączy się 
z każdym telefonem 
komórkowym*      
i telewizorem

Wszystkich pracujących dla marki Phonak napędza do działania potrzeba dostarczania 
rozwiązań naprawdę zmieniających życie. Aparaty słuchowe bazujące na naszej unikalnej 
technologii automatycznie dopasowują się do każdej sytuacji słuchowej1, co zapewnia 
niezrównane możliwości słyszenia.

Phonak Audéo B-Direct to nasze pierwsze aparaty słuchowe, które bezproblemowo łączą 
się z telefonem komórkowym, telewizorem i oczywiście z całym światem dookoła.

• Wolność wszechobecnej łączności
• Kompatybilność z praktycznie każdym telefonem z Bluetooth®* 

• Odbieranie połączeń po dotknięciu przycisku na aparacie
• Wykorzystywanie aparatów jako bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

• Wyśmienita jakość dźwięku z telewizora2

• Aparaty słuchowe jako bezprzewodowe słuchawki

* Technologia Bluetooth® 4.2 oraz większość starszych modeli telefonów z Bluetooth





Kiedy Twoje aparaty 
słuchowe bezpośrednio 
łączą się telefonem 
komórkowym*, żyjesz 
bez ograniczeń. Life is on
Wykorzystując naszą przełomową technologię, Phonak Audéo B-Direct pozwala 
bezpośrednio połączyć się z dowolnym telefonem z Bluetooth®*. Nie ma znaczenia,   
czy telefon, którego używasz, wykorzystuje system iOS, Android czy inny.  Wystarczy   
go sparować z aparatami słuchowymi i odbierać połączenia - to takie proste! 

Regulacja głośności 
po każdej stronie

* Technologia Bluetooth® 4.2 oraz większość starszych modeli telefonów z Bluetooth

Dzięki możliwości bezpośredniego
podłączenia Audéo B-Direct i dzięki 
wykorzystaniu aplikacji Phonak Remote 
możesz obsługiwać aparaty słuchowe 
również za pomocą smartfona*.



Kiedy Twoje aparaty 
słuchowe pozwolą 
prowadzić rozmowę 
telefoniczną bez użycia 
rąk, żyjesz bez ograniczeń. 
Life is on
Phonak Audéo B-Direct działa jak bezprzewodowy zestaw Bluetooth, wykorzystując w tym 
celu wbudowane mikrofony, które wychwytują głos podczas rozmowy telefonicznej. 

Teraz usłyszysz dzwonek telefonu bezpośrednio w aparatach słuchowych. Możesz odebrać 
lub odrzucić połączenie, naciskając przycisk na aparacie Audéo B-Direct. Nawet jeżeli 
jesteś po drugiej stronie pokoju, nie musisz sięgać po telefon - to można właśnie nazwać 
obsługą niewymagającą użycia rąk.







Kiedy Twoje aparaty 
słuchowe bezpośrednio  
łączą Cię ze światem 
dźwięków filmowych, 
żyjesz bez ograniczeń. 
Life is on

Phonak Audéo B-Direct bezproblemowo łączy się z Twoim telewizorem lub systemem 
stereo za pomocą nowego kompaktowego multimedialnego huba -  Phonak TV Connector. 
To rozwiązanie typu ‘plug and play’ zamieni Twoje aparaty słuchowe w bezprzewodowe 
słuchawki, a Ty znowu będziesz cieszyć się oglądaniem i słuchaniem ulubionych 
programów telewizyjnych i filmów w doskonałej jakości dźwięku stereo.2

Phonak TV Connector - rozmiar rzeczywisty



 

Kiedy Twoje aparaty 
słuchowe automatycznie 
dostosowują się do 
każdego dźwięku, żyjesz 
bez ograniczeń. Life is on
Aparaty słuchowe Phonak Audéo B-Direct bazują na systemie operacyjnym 
AutoSense OS™. Analizuje on otoczenie dźwiękowe i nieprzerwanie, odpowiednio 
dostosowuje Twoje aparaty słuchowe.

Brak konieczności ręcznej regulacji aparatów słuchowych sprawia, że możesz
cieszyć się niezrównanymi możliwościami słyszenia i doskonałą jakością dźwięku…
dokądkolwiek poprowadzi Cię życie.1



 

Audéo B-Direct to 3 
poziomy możliwości 
oraz 9 kolorów, tak by 
spełnić oczekiwania 
i potrzeby pacjentów

Aksamitna czerń
P8

Alpejska biel
T7

Beżowy
01

Drzewo sandałowe
P3

Kasztanowy
P4

Szampański
P5

Srebrnoszary
P6

Grafitowoszary
P7

Piaskowy
P1

Odporność na wodę i pył - IP68

Phonak Audéo B-Direct - rozmiar rzeczywisty



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 development. Full details available on Sep 2017 at https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html. Please contact claims@phonak.com if you are interested in further 
information.

Bluetooth® to zastrzeżona prawem nazwa i logo marki Bluetooth SIG, Inc. 
Nazwy Apple, iPhone, iOS oraz logo Apple są zastrzeżone prawem dla marki Apple Inc., zarejestrowanej w U.S.A oraz 
innych krajach. App Store to serwis zarejestrowany dla marki Apple Inc.
NazwyAndroid, Google Play oraz logo Google Play są zastrzeżone prawem dla marki Google Inc.

Więcej informacji na stronie www.phonak.pl/audeob





Life is on
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W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, aby   
żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej misji 
i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które 
pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się towarzysko 
i emocjonalnie, zmieniają ich życie. Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl


