
Niezrównane możliwości i niezawodność

Phonak Bolero V



Wyrusz w świat 

Życie jest po to, aby żyć. Nie tylko wyruszasz w świat, by 

doświadczać wszystkich cudowności, które świat ma do 

zaoferowania. W naszym codziennym życiu potrzebne 

jest nam też spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi 

– nawiązywanie interakcji i utrzymywanie kontaktu 

z osobami, na których nam zależy i które kochamy, lub 

po prostu czerpanie radości z przebywania na łonie natury.



Największe możliwości i niezawodność 

Przez dekady zdobywaliśmy doświadczenie, co 

zaowocowało stworzeniem aparatu słuchowego, 

który można dopasować tak, by spełniał indywidualne 

potrzeby i oczekiwania. Phonak Bolero V, oparty na 

naszej najbardziej zaawansowanej technologii, został 

zaprojektowany tak, by zapewnić nieprzerwane wrażenia 

słuchowe, nawet w najtrudniejszych sytuacjach słuchowych. 

A wszystko to – w estetycznej i trwałej obudowie.

Phonak Bolero V



Wygląd przyciągający wzrok

Phonak Bolero V został zaprojektowany tak, by 

dopasował się do indywidualnego stylu i preferencji. 

Wybierając spośród 11 kolorów – jaskrawych lub 

stonowanych, możesz go dopasować do swojej 

osobowości i wyglądu: odcieni włosów lub skóry. 

Dyskretny Bolero V został wzmocniony dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych materiałów 

kompozytowych, komfortowo leży też za uchem 

– po prostu jest wart swojej ceny. 

Bolero V jest odporny na wodę i pył* – nie przestanie 

działać wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz. Daje 

wolność cieszenia się życiem z beztroską ufnością. 

W odcieniach włosów i skóry

Modne Tradycyjne

* IP67

   Piaskowy

   Bursztynowy

   Drzewo sandałowe

   Kasztanowy

   Szampański

   Srebrnoszary

   Grafi towoszary

   Aksamitna czerń

   Rubinowy

   Petrol

   Beżowy



Inteligentne działanie

Aby w pełni cieszyć się chwilą, wolną od tego, co może

rozpraszać uwagę, konieczne jest posiadanie aparatów

słuchowych, które – zaspokajając indywidualne potrzeby 

użytkownika – zapewniają optymalną jakość dźwięku 

oraz komfort.

 

Bolero V automatycznie dostosowuje się do warunków 

słuchowych, zapewniając swobodę przemieszczania się 

z jednego środowiska akustycznego do drugiego. 

Nieważne: w głośnej restauracji, w samochodzie, na 

koncercie czy w domu – słuchanie nie wymaga żadnego 

wysiłku, bo bezobsługowe aparaty Phonak Bolero V 

pozwalają zapomnieć o tym, że je nosisz. Wyjątkowe 

rozumienie mowy w różnych sytuacjach sprawi 

natomiast, że zawsze będziesz w łączności ze światem, 

a nawiązywanie interakcji i angażowanie się w codzienne 

czynności staną się prawdziwą przyjemnością.



Większe możliwości

Dzięki dzisiejszej technologii i aparatom słuchowym 

rozumienie mowy stało się znowu przyjemnością, nawet 

w najtrudniejszych sytuacjach słuchowych. Jednak 

czasami może przydać się dodatkowa pomoc. Dlatego 

właśnie firma Phonak oferuje szeroki wybór akcesoriów 

bezprzewodowych, by zwiększyć możliwości aparatów 

słuchowych, a Tobie zapewnić łączność ze światem. 

Niezaleznie od tego, czy rozmawiasz przez telefon, 

oglądasz telewizję czy przebywasz w głośnym otoczeniu, 

dzięki niezrównanym możliwościom aparatów 

słuchowych Phonak Bolero V znajdzie się optymalne 

rozwiązanie na wszystkie codzienne potrzeby.



Korzyści na każdym poziomie możliwości

Phonak Bolero V to profesjonalizm, którego oczekujesz. 

Zapewnia największe możliwości i niezawodność by 

satysfakcja z użytkowania trwała przez długi czas.

Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, możesz być 

pewny, że będziesz dobrze słyszał i rozumiał. Razem 

z protetykiem słuchu wybierzecie najlepsze rozwiązanie 

dobrane do Twojego stylu życia, ubytku słuchu 

i możliwości finansowych, tak by wzbogacić 

doświadczenia słuchowe w codziennym życiu.

Więcej informacji o aparatach Phonak Bolero V możesz 

znaleźć na stronie www.phonak.com/bolerov
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Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych, 

którzy zaufali naszej wiedzy, pomysłowości 

i trosce. W kreatywny sposób stawiamy czoła 

ograniczeniom technologicznym, promując 

innowacyjne rozwiązania, które pomagają ludziom 

słyszeć, rozumieć oraz doświadczać bogactwa 

pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się 

pewnie. Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonak.pl


