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Introducerar Phonak 
AudéoTM B-Direct hör-
apparater som enkelt 
ansluter till alla mobil-
telefoner* och din TV
På Phonak brinner vi för att skapa hörselteknik som förändrar människors liv. 
Vår teknologi driver hörapparater som enkelt anpassar sig till varje ljudmiljö automatiskt 
och levererar utmärkt hörselfunktion i varje lyssningssituation.1

Med Phonak Audéo B-Direct introducerar vi våra första hörapparater som skapats för att 
enkelt kunna anslutas till din mobiltelefon och TV – och till världen omkring dig. 

• Upplev friheten med universella anslutningsmöjligheter
• Kompatibel med alla Bluetooth®-telefoner* 

• Besvara samtal med ett tryck på dina hörapparater 
• Prata handsfree med dina hörapparater som ett trådlöst headset

• Upplev utmärkt ljudkvalitet på TV:n2

• Förvandla dina hörapparater till trådlösa TV-hörlurar

* med Bluetooth® 4.2 trådlös teknologi och de fl esta äldre Bluetooth-telefoner





Livskvalitet är när  
dina hörapparater 
ansluter direkt till din 
mobil telefon*

Phonak Audéo B-Direct har banbrytande teknik som låter dig ansluta direkt till alla 
Bluetooth®-telefoner*. Oavsett om du använder iOS, Android eller någon annan mobil-
telefon.  Det är bara att parkoppla dina hörapparater och ta samtalet. Så enkelt är det! 

Volymjustering för 
varje sida

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

Med de direkta anslutningsmöjlighe-
terna som Audéo B-Direct ger dig så kan 
du också justera dina hörapparater från 
valfri mobiltelefon* med den nya Phonak 
Remote App.



Livskvalitet är när dina 
hörapparater låter dig ta 
samtal handsfree

Phonak Audéo B-Direkt fungerar precis som ett trådlöst Bluetooth-headset genom att 
använda sig av sina inbyggda mikrofoner för att fånga upp din röst för telefonsamtal. 

Nu kan du höra telefonen ringa direkt i dina hörapparater. Du har även möjligheten 
att besvara eller avvisa samtal genom ett enkelt knapptryck på din Audéo B-Direct. 
Även när du är på andra sidan rummet så behöver du inte sträcka dig efter telefonen. 
Du är verkligen handsfree.







Livskvalitet är när dina 
hörapparater ansluter 
direkt till din fi lmkväll

Phonak Audéo B-Direct ansluter enkelt till din TV eller ljudanläggning via en ny, liten 
multimediahub som heter Phonak TV Connector. Den här lösningen gör dina hörapparater 
till trådlösa hörlurar så att du kan njuta av dina favoritprogram och fi lmer på TV i utmärkt 
stereokvalitet.2

Phonak TV Connector, faktisk storlek



Livskvalitet är när dina 
hörapparater anpassar 
sig till alla ljud helt 
automatiskt

Phonak Audéo B-Direct har ett unikt operativsystem som heter AutoSense OS™. 
Det läser av din omgivning och justerar din hörapparat, varje steg på vägen. 

Du kan njuta av oslagbar hörselfunktion och ljudkvalitet utan att behöva justera 
hörapparaterna manuellt… vart livet än tar dig.1



Audéo B-Direct fi nns 
i 3 funktionsnivåer och 
9 färger för att passa 
dina individuella behov
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1 Rakita, L. och Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems 
across manufacturers. Phonak Field Study News, hämtat den 11 juni 2017 från https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html.

2 Field Study News under utarbetning. Fullständig information finns tillgänglig under september 2017 på  
https://www.phonakpro.com/sv/se/resources/information-forms/evidence.html. Kontakta claims@phonak.com 
om du vill få mer information.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 
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.

Besök www.phonakpro.se/audeob för mer information.





Life is on
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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.

www.phonak.se


