
Phonak TV Connector to łatwe w użyciu rozwiązanie typu plug and play stworzone do aparatów słuchowych 
Phonak Marvel. Wyposażony w zastrzeżoną technologię Phonak AirStream™ przesyła najwyższej jakości sygnał 
strumieniowy do dowolnego telewizora czy systemu stereo. Dodatkowo dzięki bezpośredniej łączności z telefonami 
z systemem iOS lub Android, przyjazna użytkownikowi aplikacja Phonak Remote umożliwia uzyskanie jak 
największych korzyści z aparatów słuchowych Marvel. 

Phonak MarvelTM 
Akcesoria bezprzewodowe
Informacje o produkcie

A Sonova brand



TV Connector – Proste w użyciu urządzenie strumieniowe do TV i muzyki

Przegląd funkcji
• Strumieniowanie dźwięku stereo do obu aparatów
     słuchowych jednocześnie
• Technologia AirStream zapewnia lepszą jakość dźwięku,

mniejsze opóźnienia sygnału w trakcie strumieniowania
     i łatwiejszy sposób połączenia
• “Jedno kliknięcie”, by połączyć wszystkie kompatybilne 

aparaty słuchowe znajdujące się w zasięgu, bez potrzeby 
manipulowania nimi

• Jednoczesne przesyłanie sygnału do nieograniczonej 
liczby użytkowników

• Dla większej dyskretności możliwość zamontowania za
    telewizorem

Kompatybilność
• TV Connector jest kompatybilny ze wszystkimi aparatami 

marki Phonak z bezpośrednią łącznością. 

Informacje techniczne

TV Connector to interfejs typu plug’n play podłączany do TV lub innego źródła audio,
umożliwiający bezpośrednie połączenie z aparatami słuchowymi Phonak Marvel.
Zaprojektowano go tak, by uprościć konfigurację i użytkowanie, a doskonała jakość 
dźwięku stereo została zapewniona dzięki wykorzystaniu technologii AirStream™. 
TV Connector może strumieniować sygnał audio do nieograniczonej liczby słuchaczy 
jednocześnie, nawet na odległość 15 metrów. 

Film instruktażowy jak używać i ustawić TV Connector
znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/tvconnector

Jak używać

TV Connector

Aparat słuchowy

Do 15 metrów

1 Przycisk połączenia

2 Wskaźnik świetlny (LED)

3 Gniazdo zasilania microUSB

4 Gniazdo audio do przewodu optycznego (Toslink) lub
   analogowego (3,5mm jack)

5 Przycisk włączenia

6 Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności (kalibracji)

1     2       3             4

Małe wymiary obudowy (Dł.: 63 mm x Szer.: 63 mm x Wys.:12 mm)
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Phonak Remote – Łatwiejsza aplikacja zdalnego sterowania

Przegląd funkcji
• Dostosowanie głośności aparatów słuchowych dla obu stron jednocześnie bądź osobno dla każdego aparatu
• Lista dostępnych programów w aparatach słuchowych z bezpośrednim dostępem do każdego z nich
• Możliwość dostosowania nazwy poszczególnych programów aparatu słuchowego z poziomu aplikacji
• Możliwość wyboru źródła audio połączonego z aparatami słuchowymi 
• Łatwe strojenie balansu środowiskowego podczas strumieniowania do aparatów ze źródeł audio
• Możliwość osobnej regulacji poziomu Generatora Szumu, gdy jest on udostępniony w aparacie
• Opcja sprawdzenia w aplikacji średniego czasu noszenia aparatów słuchowych  
• Stan naładowania akumulatora (dotyczy aparatów ładowalnych)
• Konfiguracja funkcji automatycznego włączenia po wyjęciu aparatu z ładowarki (dotyczy aparatów ładowalnych)

Aplikacja Phonak Remote została zaprojektowana w celu poprawy użyteczności 
i zwiększenia wygody korzystania ze zdalnego sterowania. To prosty sposób 
kontrolowania funkcji aparatu słuchowego bez konieczności wykorzystania
dodatkowego urządzenia, zwizualizowany na smartfonie .

Kompatybilność
• Aplikacja Phonak Remote jest kompatybilna z aparatami marki Phonak z łącznością Bluetooth®. 
• Phonak Remote może być używana na telefonach wyposażonych w Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) i jest 

kompatybilna z telefonem iPhone 5s i nowszymi wykorzystującymi iOS w wersji 10.2 lub nowszej.
• Phonak Remote może być używana na urządzeniach Google Mobile Services (GMS), certyfikowanych urządzeniach

Android obsługujących Bluetooth 4.2 posiadających system operacyjny Android 6.0 lub nowszy.

Apple, Apple logo, iPhone i iOS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.
Android, Google Play oraz Google Play logo to znaki towarowe Google Inc.
Znak Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

Aby zobaczyć filmy na temat wykorzystania oraz ustawień aplikacji Phonak Remote na Twoim telefonie odwiedź www.phonakpro.pl/remoteapp

Strojenie głośności 
dla każdej strony

Balans środowiska 
podczas 

strumieniowania audio

Wybór 
i indywidualizacja 

programu

Poziom generatora
szumu



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.
Life is on.

www.phonak.pl


