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A Sonova brand

Lekfull design
Med vårt exklusiva Mixa & Matcha-koncept med 
slangfästen i sju färger och hörapparathöljen  
i 14 färger ger vi alla barn möjligheten att sätta ihop 
en hörapparat som verkligen återspeglar deras 
personlighet.

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/barn

Life is on

Livskvalitet är när ett barn kan höra under 
dygnets alla 24 timmar på en enda laddning.

Phonak SkyTM B-PR
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Prestanda när barnen behöver det som mest 
Phonak Sky B-PR innehåller Sky B-hörapparaternas 
särskilda funktioner, inklusive AutoSense Sky OS och 
adaptiv SoundRecover2, så du kan känna dig trygg 
med att ditt barn får fantastisk funktion när och var 
det än behövs. I kombination med Roger-teknik kan 
barnen hantera även avancerade lyssningssituationer 
i vardagen.

Säker och stark
• Vattentålig (IP68)*** – barnets hörapparat behöver 

inte tas av om det skulle bli lite blött
• Robust – tillräckligt tålig för att bäras av mycket 

aktiva barn
• Säker – barnsäkra slangfästen som klarar av nyfikna 

fingrar och det inbyggda batteriet kan inte tas bort
• Statusmeddelande – indikatorljuset är enkelt att 

förstå och bekräftar att hörapparaten är påslagen, 
att Roger-programmet är aktivt och varnar vid låg 
batterinivå

Phonaks lösningar för barn:  
Nyckeln till att frigöra ett barns fulla potential 
Vi brukar tänka att vi hör med öronen, men vetenskapen 
bekräftar att vi faktiskt hör med hjärnan.1 Öronen hjälper 
ljudet att nå fram till hjärnan och kan därför ses som 
”portar” till hjärnan.

Hörselnedsättning kan ses som ett ”portproblem”,  
en spärr som hindrar viktig ljudinformation från att  
nå fram till hjärnan.

Phonak har utvecklat unika, evidensbaserade lösningar 
för barn, som öppnar dessa spärrade portar och släpper 
igenom tydliga, rena signaler. Därmed får ditt barn 
tillgång till de miljontals ord och tusentals timmar av 
lyssnande som krävs för att man ska utveckla sitt tal, sin 
läs- och skrivkunnighet och sitt lyssnande i allmänhet.

Maximal hörselfunktion på ett enkelt sätt
På Phonak tror vi på att förenkla livet. Vi förstår att ditt 
barns hörapparater automatiskt måste ge en utmärkt 
ljudkvalitet och anpassa sig smidigt till alla miljöer och 
passa in i barnets aktiva liv.2, 3

Energi som räcker hela dagen 
Sky B-PR är den första uppladdningsbara hörapparaten 
som utformats särskilt för barn. Den är utrustad med ett 
inbyggt litiumjonbatteri och förenklar livet genom att 
erbjuda banbrytande fördelar i hörapparater för barn.4

• Laddas snabbt – fulladdad på bara tre timmar.  
En snabbladdning på 30 minuter ger upp till sex 
timmars batteritid 

• Räcker länge – ett fulladdat batteri räcker hela 
dagen*, även med upp till 10 timmars användning  
av Roger™** under dagen

• Enkel att använda – anpassar sig automatiskt efter 
barnets lyssningsmiljö 

• Smidig – inga batterier att köpa eller byta 

Alltid på
Till Sky B-PR finns flera enkla laddningsalternativ:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack  

 

Mini Charger

Charger Case

Power Pack

* 16 timmars lyssnande med 10 timmars Roger-användning eller ljudstreaming
**  Roger-tekniken kan användas med ComPilot II med en Roger X eller  

via Roger MyLink
*** IP68 anger att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät.  
  Den har blivit godkänd i test där den kontinuerligt har nedsänkts  

i 1 meter djupt vatten i 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare 
i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529. Det fanns 
inga spår av damm i höljet.


