
Phonak BoleroTM B

Jeśli Twoje aparaty słuchowe po jednym ładowaniu działają 
przez 24 godziny*, żyjesz bez ograniczeń. 

NOWE ładowalne 
aparaty słuchowe 
z wbudowanym 

akumulatorem litowo-
jonowym









Nowe ładowalne aparaty 
słuchowe Phonak Bolero B
Światowy lider rozwiązań słuchowych zmieniających życie 
wprowadza nową linię produktów Bolero B, wyposażonych 
w innowacyjne technologie, które sprawiają, że słuchanie nie 
wymaga już żadnego wysiłku. 

•	Niezrównane	możliwości	słuchowe	
w codziennych	sytuacjach2	

•	Po	prostu	automatycznie	dostosowuje	
się	do	każdego	otoczenia	słuchowego	
i nie	trzeba	już	ręcznie	obsługiwać	
aparatów	słuchowych3,4

Nowy system AutoSense OS™

•	24	godziny*	działania	po	jednym	
ładowaniu	

•	Najszybciej	ładujący	się	aparat	
słuchowy,	jaki	kiedykolwiek	powstał1	

•	Prosty	w	obsłudze,	brak	niedogodności	
korzystania	ze	standardowych	baterii	

•	Przełomowy,	wbudowany	akumulator	
litowo-jonowy	

•		Odporny	na	wodę	i	pył

Model ładowalny

	*	Oczekiwane	rezultaty	po	pełnym	naładowaniu	akumulatora	i	maksymalnie	80	minutach	bezprzewodowego	przekazu	
strumieniowego.	Więcej	informacji	znajduje	się	na	stronie	www.phonakpro.com/dowody





Aparaty	słuchowe	Phonak	Bolero	B-PR	korzystają	ze	specjalnie	zaprojektowanych	
wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych, które zapewniają 24 godziny* 
działania po jednym zwykłym ładowaniu.

Łączą	w	sobie	naszą	najnowszą	technologię	zapewniającą	najwięcej	możliwości	
z przełomową technologią wielokrotnego ładowania.	

Uwolnij swoich pacjentów od niedogodności użytkowania małych i niewygodnych 
baterii. Teraz	użytkownicy	aparatów	mogą	cieszyć	się	wolnością,	wiedząc,	że	ich	
aparaty	słuchowe	Bolero	B-PR	są	łatwe	do	naładowania	i	gotowe	do	działania	przez	
całe	długie	dni…	i	noce,	jeśli	trzeba.

Jeśli Twoje aparaty
słuchowe po jednym
ładowaniu działają bez
przerwy przez 24
godziny*, żyjesz bez
ograniczeń. Life is on.

	*	Oczekiwane	rezultaty	po	pełnym	naładowaniu	akumulatora	i	maksymalnie	80	minutach	bezprzewodowego	przekazu	
strumieniowego.	Więcej	na	stronie	www.phonakpro.pl/dowody	



Inteligentne opcje 
ładowania

Bolero	B-PR	zapewnia	24 godziny*	działania	po	jednym	3-godzinnym ładowaniu.	
Jeśli	się	spieszysz,	szybkie	30-minutowe	doładowanie	wystarczy	na	6	godzin	
korzystania	z	pełnych	możliwości	aparatów.	Co	więcej,	Bolero	B-PR	ma	trzy	łatwe 
w użyciu opcje ładowania,	tak	by	można	było	ładować	aparaty	gdziekolwiek	się	jest,	
nie	martwiąc	się	o	źródło	zasilania.

	*	Oczekiwane	rezultaty	po	pełnym	naładowaniu	akumulatora	i	maksymalnie	80	minutach	bezprzewodowego	przekazu	
strumieniowego.	Więcej	na	stronie	www.phonakpro.pl/dowody	



Phonak Charger Case BTE
Ładowarka,	zestaw	do	
suszenia	i	etui	ochronne	–	
wszystko	razem.

Phonak Power Pack
Idealne	rozwiązanie	na	
krótkie	podróże,	gdy	brak	
dostępu	do	źródła	zasilania.

Phonak Mini Charger BTE
Wyjątkowo	kompaktowa	
opcja	ładowania.
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Przeważająca większość specjalistów poleciłaby swoim 
znajomym ładowalne aparaty słuchowe.

tak!

9.4/10

Długość życia baterii 
a czas ładowania aparatu 84%

Satysfakcja użytkownika
Ładowanie aparatu czy 
wymiana baterii?
Użytkownicy uważają, 
że ładowanie 
jest łatwiejsze.
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Główne korzyści
stosowania ładowalnych rozwiązań

- w ocenie użytkowników

A study

Zalecenia specjalistów

łatwość obsługi

możliwości słyszenia

możliwość ładowania w dowolnym momencie

Badania umożliwiły dokonanie oceny satysfakcji 
użytkowników z korzystania z ładowalnych 
rozwiązań słuchowych marki Phonak. Wzięto 
pod uwagę takie parametry, jak czas działania 
akumulatorai, czas jego ładowania, łatwość 
obsługi, przydatność w różnych sytuacjach 
użytkowania oraz wygląd urządzeń. 

Potwierdzona satysfakcja z ładowalnych rozwiązań Phonak

**	 Field	Study	News:	The	Phonak	rechargeable	hearing	solution,	June	2016
	 Field	Study	News:	The	Phonak	rechargeable	hearing	solution	Part	2;	under	development,		
	 Dec	2016	(anticipated	availability)





Dźwięki	wokół	zmieniają	się	bez	przerwy.	Właśnie	dlatego
główne	zadanie	aparatów	słuchowych	-	umożliwić	słyszenie	-		 	
jest	tak	wymagające.

To,	co	sprawia,	że	aparaty	słuchowe	Bolero	B	oraz	Bolero	B-PR	są	tak
wyjątkowe,	to	unikalny system operacyjny	-	AutoSense OS.	Analizuje 
on Twoje otoczenie dźwiękowe i dopasowuje odpowiednio 
ustawienia aparatów słuchowych.	Wystarczy	je	włączyć,	reszta	jest	
automatyczna.	

Nie	ma	znaczenia,	gdzie	jesteś	lub	czym	się	zajmujesz,	aparaty	słuchowe	
Bolero	B	zostały	zaprojektowane	tak,	by	Twoje	życie	stało	się	prostsze.			
A	teraz	dzięki	nowemu ładowalnemu modelowi	Bolero	B-PR	możesz	
cieszyć	się	24-godzinnym* słyszeniem po jednym ładowaniu.

Gdy aparaty słuchowe 
automatycznie dostosują 
się do każdego otoczenia 
dźwiękowego, żyjesz bez 
ograniczeń. Life is on.

	*	Oczekiwane	rezultaty	po	pełnym	naładowaniu	akumulatora	i	maksymalnie	80	minutach	
bezprzewodowego	przekazu	strumieniowego.	Więcej	na	stronie	www.phonakpro.pl/dowody	



W pełni automatyczny, 
by słyszenie nie 
wymagało już wysiłku

AutoSense	OS	analizuje dźwięki wokół Ciebie	co	0,4	sekundy	i	dzięki	temu	może	
rozpoznać,	czy	jesteś	w	gwarnej	restauracji,	w	samochodzie,	na	koncercie	czy	w domu. 
Wykorzystując wiele dostępnych funkcji, miksuje je tak, by	stworzyć	ponad	200	
niepowtarzalnych	ustawień,	idealnie pasujących do Twojego otoczenia dźwiękowego.	

Bez konieczności ręcznego regulowania ustawień aparatów słuchowych,	możesz	
cieszyć	się	niezrównanymi	możliwościami	słyszenia	i	jakością	dźwięku...	dokądkolwiek	
zaprowadzi	Cię	życie.3,	4



Ponieważ dwojgiem 
uszu słyszymy lepiej   
niż jednym

Kiedy	wokół	Ciebie	robi	się	głośno,	coraz	trudniej	jest	Ci	zrozumieć	to,	co	się	mówi.			
By	działać	efektywnie,	system	AutoSense	OS	wykorzystuje	Obuuszną	Technologię	
VoiceStream™.	

Dwoje	uszu	zawsze	słyszy	lepiej	niż	jedno,	także	kiedy	nosisz	aparaty	słuchowe.	
Obuuszna	Technologia	VoiceStream	została	zaprojektowana	tak,	że symuluje  
procesy, które zachodzą w mózgu, gdy słyszy się obuusznie,	co	pozwala	sprostać	
najtrudniejszym	wyzwaniom	słuchowym.	Łączność	pomiędzy	dwoma	aparatami	
słuchowymi	pozwala	czerpać		korzyści z obuusznego słyszenia,	co	jest	szczególnie	
przydatne	w	głośnym	otoczeniu5,	podczas	rozmowy	telefonicznej	lub	kiedy	nie	można	
się	zwrócić	twarzą	do	rozmówcy.





Lepsze rozumienie w hałasie
Poprawa	rozumienia	mowy	w	hałasie	o	60%	w	porównaniu		
ze	słuchaniem	bez	aparatów	słuchowych,	osiągana	dzięki	
wychwytywaniu	pojedynczego	głosu	w	głośnym	otoczeniu5.

Lepsze rozumienie mowy
Rozumienie	mowy	w	każdej	codziennej	sytuacji	lepsze	o	20%,	dzięki	
automatycznemu	doborowi	ustawień	w	aparatach	słuchowych3,4.

Słyszenie w samochodzie
O	37%	mniejszy	wysiłek	wymagany	do	prowadzenia	rozmowy	
w samochodzie	-	w	porównaniu	z	poprzednimi	technologiami6.

Słyszenie cichej mowy
Lepsze	o	10%	rozumienie	cichej	mowy	dzięki	naszym	najnowszym	
produktom7.

Naturalne brzmienie muzyki
Najlepiej	oceniony	aparat	słuchowy	pod	względem	jakości	
odbierania	muzyki8.	

Większe możliwości
słyszenia wtedy, gdy 
jest to najbardziej 
potrzebne



Seria Bolero B to 4 
modele, różne poziomy 
możliwości i 9 wersji 
kolorystycznych,tak by 
sprostać indywidualnym 
wymaganiom

Drzewo	sandałowe
P3

Kasztanowy
P4

Szampański
P5

Srebrnoszary
P6

Grafitowoszary
P7

Piaskowy
P1



Odporność	na	wodę	i	pył	IP68Aksamitna	czerń
P8

Alpejska	biel
T7

Beżowy
01

Bolero	B-SP Bolero	B-PR		
Z	cewką	telefoniczną	i	regulatorem	głośności

Ładowalny	model	
z przełomową	technologią

Bolero	B-PBolero	B	-M



Bezprzewodowe 
akcesoria marki Phonak 
- wsparcie dla Twoich 
aparatów słuchowych

W	ofercie	produktów	marki	Phonak	
znajdują	się	bezprzewodowe	akcesoria	
zwiększające	możliwości	aparatów	
słuchowych,	kiedy	to	potrzebne.	

Aby	można	było	zrozumieć	jeszcze	więcej	
podczas	oglądania	telewizji,	rozmowy	
telefonicznej	czy	słuchania	muzyki,	
przydatne	będą	bezprzewodowe	rozwiązania	
na	każdą	okazję.	Pozwolą	one	także	w pełni	
uczestniczyć	w	rozmowie,	w	głośnym	
otoczeniu,	kiedy	Twój	rozmówca	jest	od	
Ciebie	oddalony	lub	kiedy	rozmawiasz	
z wieloma	osobami.

W	nowoczesnym	miejscu	pracy,	gdzie	
komunikacja	jest	kluczem	do	sukcesu,	
idealnie	sprawdzi	się	bezprzewodowe	
rozwiązanie	Phonak	Roger.	Kompatybilne	
praktycznie	z	każdym	aparatem	słuchowym,	
pozwala	na	lepsze	skupienie	się	na	pracy,	
a	nie	na	słuchaniu.





1		 White	Paper:	Phonak	Insight.	Phonak	rechargeable	hearing	aids,	Hirchak,	D.,	and	Omisore,	D.,	2016
2		 Phonak	Field	Study	News,	July	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,	June	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	program	benchmark.	

Więcej	informacji	na	stronie	www.phonak.pl





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


