
Få ut mer av dina hörapparater

Phonaks trådlösa tillbehör





Phonaks hörapparater är högfunktionella lösningar 
med syfte att återansluta människor till ljudvärlden. 

Även om ny teknik gör det möjligt att uppfatta tal i de 
flesta situationer, räcker hörapparaterna ibland inte 
till. Därför har Phonak utvecklat trådlösa tillbehör som 
lyfter hörapparaternas funktion med minimal 
ansträngning. De här tillbehören till dina hörapparater 
är gjorda för att du ska kunna vara uppkopplad - 
oavsett om det gäller telefon, se på TV eller vistas i en 
bullrig miljö.
  
Upptäck fördelarna med Phonaks trådlösa tillbehör och 
be din audionom om en demonstration och hur de 
fungerar tillsammans med dina hörapparater. 



Phonak DECT – den trådlösa telefonen

Phonak DECT är en trådlös telefon som kan användas 
av hela familjen. Den är unik då den ansluter trådlöst 
och automatiskt till Phonaks hörapparater. Studier har 
visat att om man hör telefonsamtalet i båda öronen, 
kan taluppfattningen förbättras med över 40 %.1  

1.  Appleton-Huber J, (2013) ‘Phonak DECT CP1 cordless phone’ 
Field Study News. Phonak AG: 2013

Håll dig uppkopplad

• Överför telefonsamtal direkt till båda hör- 
apparaterna samtidigt för bästa taluppfattning 

• Ingen ytterligare utrustning behövs och man 
behöver inte byta hörapparatprogram manuellt

• Kan även användas av normalhörande
• Upp till sex handenheter kan anslutas till en bas- 

station, vilket gör att den kan användas på små 
kontor

• Räckvidd upp till 300 m



Phonak EasyCall – mobiltelefonlösningen 

Phonak EasyCall ansluter alla Phonaks trådlösa 
hörapparater till alla mobiltelefoner. Man fäster den på 
sin telefon och man är därmed alltid ansluten till 
telefonen och kan höra samtalet i båda hörapparaterna 
med utmärkt ljudkvalitet och maximal taluppfattning.

• Kan användas till alla mobiltelefoner med Bluetooth
• En ljudöverföringslösning som gör att du kan 

använda den mobiltelefon och de hörapparater du 
föredrar 

• Fästs på din mobiltelefon och kan därför inte 
glömmas eller förloras

• Bara en knapp att hantera



Phonak ComPilot Air – clip-on streamer

Den lilla och eleganta ComPilot Air ger utmärkt 
stereoljud och ansluter Phonaks hörapparater via 
Bluetooth till en mängd ljudkällor, mobiltelefoner, 
MP3-spelare, surfplattor och datorer. Kombinerad med 
Phonak TVLink blir dina hörapparater trådlösa hörlurar 
och med RemoteMic kan du höra bättre på avstånd.

Förenkla ditt liv

Phonak ComPilot – streamer med fl er möjligheter

Phonak ComPilot gör det möjligt att ansluta en Roger 
X för att använda ett Rogersystem i bullriga miljöer 
och på avstånd. Man kan också ansluta ljudkällor via 
en 3,5 mm kontakt. Den utökade batterilivslängden gör 
ComPilot lämplig för den som vill streama ljud under 
längre perioder.

• Fästs i kläderna
• Ingen halsslinga behövs
• Fungerar som enkel fjärrkontroll till 

Phonaks hörapparater
• För avancerad kontroll används 

RemoteControl App 
• Röstmeddelanden för enkel 

interaktion



Den lilla och lätta Phonak RemoteMic är en enkel 
lösning för en-till-en-samtal på avstånd. Den fästs i 
talarens kläder och överför rösten direkt till båda 
hörapparaterna via en ComPilot eller ComPilot Air på 
upp till 20 meter. 

Phonak RemoteMic – trådlös mikrofon

• Stora knappar för enkel 
hantering

• Extralång streamingtid: upp till 
24 timmar stereoljud

• Utbytbar halsslinga i två färger och 
längder

• Enkel fjärrkontrollsfunktion till Phonaks 
hörapparater

• För avancerad kontroll används 
RemoteControl App 

• Röstmeddelanden för enkel interaktion

• Bättre taluppfattning på avstånd
• Liten och lätt (bara13 gram)



Phonak TVLink i kombination med ComPilot eller 
ComPilot Air gör det enkelt att lyssna på TV. 
Den förbättrar taluppfattningen genom att förvandla 
Phonaks hörapparater till trådlösa stereohörlurar för TV  
och musikkällor. Ljudöverföringens räckvidd är upp till 
30 meter, vilket gör det möjligt för dig att röra dig i 
huset utan att missa något. 

Phonak TVLink – 
till TV och musik

•  Ansluts till alla TV med analoga eller 
digitala (optisk, koaxial) utgångar 

• Ljudöverföringen börjar så snart TVLink 
och ansluten ljudkälla slås på

• Utbytbar laddningslist för ComPilot eller 
ComPilot Air



Phonak RemoteControl App gör mobiltelefonen till en 
avancerad fjärrkontroll till Phonak Venture-
hörapparater. Tillsammans med ComPilot II eller 
ComPilot Air II, utökar den hörapparaterna med mer 
kontroll och flexibilitet.

Phonak RemoteControl App – 
den smarta fjärrkontrollen

Utöka din kontroll

• Direkt val av hörapparat-
program, ljudkälla eller 
lyssningsriktning 

• Individuell vänster eller 
höger volymkontroll

• För Android och Apple iOS

Phonak PilotOne - diskret fjärrkontroll

Phonak PilotOne fjärrkontroll är gjord enkel 
användning.

• Volym- och programändring 
• Fyra stora och taktila knappar
• Vanligt alkaliskt batteri

www.phonak.se/rcapp



Du känner igen situationen alltför väl: du är på ett 
bullrigt ställe, omgiven av högljudda samtal, musik 
m.m och du kämpar för att höra.

Roger Pen och RogerClip-On Mic kan hjälpa dig att 
höra i svåra lyssningssituationer och att uppfatta upp 
till 62% 2 mer tal än vad normalhörande kan. 
Rogermikrofonerna gör det möjligt att höra samtal 
tydligt och klart, utan den stress och ansträngning som 
bakgrundsbuller orsakar.

2  Professor Thibodeau, Linda, PhD (2014), Comparison of speech 
recognition with adaptive digital and FM wireless technology by 
listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, 
The American Journal of Audiology (in press)

Rogermikrofoner

• Lyfter samtal på tumanhand och i grupp
• Mikrofoninställningarna justeras automatiskt för att 

passa bullret och talarna omkring dig
• Det fi nns en Rogermottagare för i stort sett alla 

hörapparater, BAHA och cochlea implantat
• Kan anslutas till TV och andra ljudkällor
• Flera mikrofoner kan användas samtidigt
• Roger Pen har Bluetooth och kan anslutas till 

mobiltelefoenr

Samtala i buller eller på avstånd



Roger Pen och Clip-On Mic gör det möjligt för 
dig att höra bättre än någonsin.

Kontakta din audionom för att få en 
demonstration eller besök www.phonak.
se/wireless-accessories för mer 
information. 
Att  höra är att tro!
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Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är 
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. 
Genom att utmana teknologins gränser på ett 
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper 
dig att höra, förstå och uppleva mer av livets rika 
ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se


