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Produktinformation

Phonak introducerar Audéo™ B-Direct, ett nytt tillskott till den populära RIC-familjen med hörapparater för lätt till grav
hörselnedsättning. Phonak Audéo B-Direct drivs av Phonak Belong™-teknologi och utökar Phonaks produktsortiment med
en hörapparat för de personer som är ute efter direkta anslutningsmöjligheter. Audéo B-Direct är tänkt att förenkla livet för
ännu fler klienter och är det första tillskottet i segmentet med direkta anslutningsmöjligheter med universell kompatibilitet.
De nya hörapparaterna ansluter enkelt till alla mobiltelefoner och TV-apparater.

* med Bluetooth® 4.2 trådlös teknologi samt de flesta äldre Bluetooth-telefoner

A Sonova brand

TV Connector – den lättanvända streamern för TV och musik

TV Connector är plug and play-gränssnittet för TV och andra ljudkällor och
stödjer den direkta anslutningen till hörapparaterna Phonak Audéo B-Direct.
Den är skapad för att förenkla installation och användning och erbjuder
utmärkt ljudkvalitet i stereo med hjälp av AirStream™ -teknologi.
TV Connector kan streama ljudsignaler över ett avstånd på upp till 15 meter
till ett obegränsat antal lyssnare anslutna samtidigt.

Funktionsöversikt
• Streaming till bägge hörapparaterna i stereo
• AirStream-teknologi för bättre ljudkvalitet, lägsta fördröjning
och enklare anslutning
• ”Ett klick” för att ansluta alla kompatibla hörapparater inom
räckvidd utan att röra hörapparaten
• Simultan streaming till ett obegränsat antal användare samtidigt
• Den kan monteras bakom TV:n för mer diskretion

Använd så här

Hörapparat

Upp till 15 meter
(50 ft)

Kompatibilitet
• TV Connector är enbart kompatibel med Phonak Audéo
B-Direct. Andra trådlösa hörapparater är inte kompatibla.

TV Connector

Om du vill se videos om hur man använder och ställer
in TV Connector, se www.phonakpro.se/TVConnector

Teknisk information

1 Knapp för att ansluta med ett klick
2 Indikatorljus (LED)
3 microUSB-strömkabel
4 Ljudkontakt för Toslink (digital optisk) eller en 3.5mm-uttag (analog) kabel
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Litet hölje (L: 63 mm x B: 63 mm x H:12 mm)

Phonak Remote – den lättanvända fjärrkontrollsappen

Phonak Remote är det bekväma sättet att fjärrstyra de grundläggande funktionerna
och stödjer den direkta anslutningen till hörapparaterna. Appen är skapad för att
förbättra användbarheten och göra det bekvämare att använda en fjärrkontroll.
Det är en enkel kontroll för funktionerna i hörapparaterna som visas i mobiltelefonen
utan någon extra enhet.

Funktionsöversikt
• Justering av volymen i hörapparaterna på bägge sidor eller separat på varje sida
• Programlista med direktval av tillgängliga lyssningsprogram
• Möjlighet att anpassa namnet på de tillgängliga lyssningsprogrammen i appen
• Val av tillgängliga ljudkällor anslutna till hörapparaterna
• Enkel justering av omgivningsbalansfunktionen i hörapparaten vid streaming från en ljudkälla
• Separat justering av volymnivå för Tinnitusbrus, när det finns tillgängligt i hörapparaten
• Kontrollera genomsnittlig bärtid för anslutna hörapparater i appen
Om du vill se videos om hur man använder och ställer in Phonak Remote App på din telefon, se www.phonakpro.se/remoteapp

Volymjustering för
varje sida

Omgivningsbalans för
en ljudström

Programval och
anpassning

Volymjustering för
tinnitusbrus

Kompatibilitet
• Phonak Remote App är enbart kompatibel med Phonak Audéo B-Direct. Andra trådlösa hörapparater är inte
kompatibla.
• Remote App kan användas på Apple iPhone med iOS 10.2 eller högre och på telefoner med Google Android 6 eller högre.
Apple, Apple-logotypen, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Life is on
Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta
i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och
utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra
användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.
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