Life is on
Wesoła stylistyka
Dzięki pomysłowej koncepcji „Wybierz i dopasuj",
pozwalającej łączyć 7 kolorów rożków i 14 kolorów
obudów aparatów słuchowych, dalejmy dziecku
możliwość samodzielnego zaprojektowania własnego
aparatu, tak by jak najlepiej do niego pasował.

Aparaty Phonak Sky B-PR
TM

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest
niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat
oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające
słyszenie, które zmieniają życie osób z ubytkiem słuchu.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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www.phonak.pl/dzieci

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

A Sonova brand

Phonak - rozwiązania dla dzieci:
Sposób na uwolnienie pełnego potencjału dziecka
Mamy skłonność do myślenia, że słyszymy uszami, ale
naukowcy udowadniają, że tak naprawdę słyszymy
mózgiem.1 Nasze uszy przekazują dźwięki do mózgu,
dlatego czasem mówimy, że są „drzwiami do mózgu”.
Ubytek słuchu można uważać za „problem z drzwiami”,
przeszkodę, która uniemożliwia dotarcie do mózgu
informacji dźwiękowych.
W firmie Phonak opracowaliśmy wyjątkowe, oparte
na badaniach i przeznaczone do wykorzystania
w pediatrii rozwiązania, które otwierają te zamknięte
drzwi i dostarczają do mózgu wyraźne i czyste sygnały,
dając w ten sposób dziecku dostęp do milionów
słów i tysięcy godzin słuchania, co jest niezbędne
do uczenia się mówienia i czytania, a także do
poznawania nowych rzeczy.
Bardzo dobre słyszenie stało się proste
W firmie Phonak sprawiamy, że życie staje się
łatwiejsze. Rozumiemy, że aparaty słuchowe Twojego
dziecka muszą automatycznie zapewniać doskonałą
jakość dźwięku, bezproblemowo dopasowywać się
do każdego otoczenia i nadążać za aktywnym trybem
życia dziecka.2, 3

Akumulator wystarcza na cały dzień
Sky B-PR to pierwsze ładowalne aparaty słuchowe
zaprojektowane specjalnie z myślą o dzieciach. Mają
wbudowane akumulatory litowo-jonowe, pierwsze tego
rodzaju rozwiązanie w aparatach słuchowych dla dzieci.4
• Szybkie ładowanie – pełne ładowanie trwa tylko
trzy godziny. Szybkie, 30-minutowe ładowanie wystarczy
na 6 godzin pracy akumulatora.
• Długi czas działania – w pełni naładowany akumulator
działa przez cały dzień, * nawet jeśli przez 10 godzin
w ciągu dnia współpracuje z systemem Roger™**
• Łatwe w użyciu – aparaty automatycznie
dostosowują się do warunków słuchowych,
w jakich przebywa dziecko.
• Bezproblemowe – nie trzeba kupować ani
wymieniać baterii.
Zawsze działające
Różne sposoby ładowania aparatów Sky B-PR:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack

Możliwości, których dzieci potrzebują najbardziej
Aparaty Phonak Sky B-PR są wyposażone w funkcje
właściwe aparatom słuchowym Sky B, w tym system
AutoSense Sky OS i adaptacyjną funkcję SoundRecover2.
Możecie być spokojni, wiedząc, że Wasze dziecko
dobrze słyszy – zawsze i wszędzie. Dzięki aparatom
wspomaganym technologią Roger dzieci poradzą sobie
ze złożonością codziennych sytuacji słuchowych.
Bezpieczne i trwałe
• Wodoodporne (stopień ochrony IP68)*** – nie ma
potrzeby zdejmować dziecku aparatów słuchowych
w wilgotnym środowisku.
• Niezawodne – wystarczająco wytrzymałe, aby
nadążyć za najbardziej aktywnymi dziećmi.
• Bezpieczne – rożki odporne na ciekawskie paluszki,
wbudowany akumulator, którego nie można wyjąć.
• Wyświetlanie statusu – łatwy do odczytania
wskaźnik świetlny potwierdza, że aparaty słuchowe
są włączone, aktywny jest program Roger lub
ostrzega o wyczerpaniu baterii/akumulatora.

Charger Case

Mini Charger

Power Pack

* 16 godzin działania, w tym 10 godzin używania systemu Roger lub
strumieniowego przekazu sygnału audio.
** Dostęp do technologii Roger można uzyskać poprzez ComPilot II z Roger X
lub poprzez Roger MyLink.
*** Stopień ochrony IP68 oznacza, że aparaty słuchowe są odporne na wodę i pył.
Nie uległy uszkodzeniu ani po pozostawieniu ich na 8 godzin w komorze
pyłowej, ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 60 min., jak to
określa norma IEC60529. Brak śladów pyłu wewnątrz obudowy.

