Phonak Naída Marvel
İlk seste aşk
TM

Bir Sonova markası

Marvel işitme
cihazları,
sınırları olmaksızın
işitmeyi geliştirme
konusundaki
sözümüzü ifade
eder.

Phonak, 70 yılı aşkın bir süredir insanların yaşamlarını
iyileştirecek işitme cihazları yapmak için çaba
göstermektedir. Her yeni Phonak ürünüyle,
mükemmel ses kalitesi sunan, kullanımı kolay ve
gerçek bir rahatlık duygusu sağlayan çözümler
üretmek için işitme teknolojisinin sınırlarını
zorlamaktadır.
En son yaratıcılığımız, yıllarca süren kapsamlı
araştırma ve geliştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı
muhteşem teknolojinin bir sonucudur. Dikkatimizi,
birinci sınıf bir işitme cihazından ne istediğinize ve
beklentilerinize odakladık - net, zengin bir ses
deneyimi.
Bu felsefe ile modern teknolojiyi bir araya getiren ve
ilk seste aşk deneyimi yaşatan çok işlevli bir işitme
cihazı geliştirdik.

Phonak Naida Marvel ile:
• Net, zengin ses
• Akıllı telefonlara (iOS® ve Android™),
TV, Roger mikrofon ve daha fazlasına
bağlantı
• Güvenli
• Akıllı uygulamalar

Naída, en güvenilir power
işitme cihazıdır.1

İlk seste aşk...
her gün!

• Roger ile gürültüde daha iyi
konuşmayı anlama2
• Gürültüde dinleme eforunu
düşürme*3
• Gürültüde daha iyi hatırlama*3
• Bluetooth® aktarımı

* StereoZoom ile Gerçek Kulak Sesi karşılaştırması

Phonak Naida Marvel işitme cihazlarınızı ilk taktığınız
andan itibaren rakipsiz bir ses kalitesi bekleyebilirsiniz.
Bunu, kanıtlanmış teknolojik performansımız ile her
yönden geliştirerek başardık.
Naida Marvel’daki Phonak teknolojisi, her
zamankinden daha fazla dinleme ortamını tam olarak
eşleşecek şekilde otomatik olarak tanır ve kendini
uyarlar.4
Roger ile gürültüde ve uzak mesafelerde daha iyi
konuşmayı anlamanın2 yanı sıra gürültüde daha az
dinleme çabası3 yaşayabilirsiniz ve işitme cihazlarınızın
günlük yaşamınızda ne kadar iyi performans
gösterdiğine hayran kalırsınız.
Sonuçta, iyi duymak daha fazla katılımcı olmanıza ve
iletişim kurmanıza izin verir ve bu da kendinizi iyi
hissetmenizi sağlar! Net ses kalitesi, akıllı telefon ve
TV bağlantısı ile birleştiğinde, işte bu her gün Marvel’i
sevmek için çok iyi bir neden!

Marvel’ı bu kadar
muhteşem yapan
nedir?
Bağlı kalmak günlük hayatımızın bir parçasıdır. Phonak
Naída Marvel, güçlü, zengin ses sunarken sizi telefon
görüşmelerinize, mesajlarınıza, e-postalarınıza, TV’nize,
çok sayıda uygulamaya ve elektronik cihazlara
zahmetsizce bağlı tutmak için tasarlanmıştır.
Akıllı telefon bağlantısı
Phonak Naída Marvel, iOS, Android veya diğer
Bluetooth® özellikli cihazlardan doğrudan ses aktarımı
sağlayan, eller serbest arama özelliği olan dünyanın ilk
BTE power işitme cihazıdır.
Telefonunuz odanın diğer ucunda olsa bile, çağrılar
basit bir düğmeye basılarak cevaplanabilir veya
reddedilebilir. Ayrıca, Marvel işitme cihazlarınızı, telefon
aramalarını cihazınızdan duyabilecek şekilde bile
ayarlayabilirsiniz.

PartnerMic

TV Connector

TV ve multimedya deneyimi
Naida Marvel herhangi bir TV ve stereo sisteminden ses
aktarımı yapabilecek özel AirStream™ teknolojisine
sahiptir. TV Connector olarak adlandırdığımız basit bir
tak ve çalıştır çözümü ile sevdiğiniz TV programlarının
ve filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Tıpkı kablosuz kulaklık kullanmak gibi bir şey - belki
daha da iyisi, çünkü Naida Marvel işitme cihazları
aktarılan konuşma ve müzik sinyallerini ayırt edebilir ve
size optimize edilmiş bir ses kalitesi sağlamak için
otomatik ayar yapabilir.
Phonak PartnerMic™
AirStream, Phonak PartnerMic’ten aktarım yapmak için
de kullanılabilir. Bire bir görüşmeler için kullanımı
kolaydır ve konumdan bağımsız olarak her zaman
direksiyoneldir.
Neler bekleyebilirsiniz:
• Akıllı telefonlara - iOS ve Android cihazlara bağlantı
• Çeşitli günlük elektronik cihazlara bağlantı
• Kablosuz stereo kulaklık gibi kullanılan işitme
cihazları
• AirStream teknolojisi sayesinde TV Connector ile
ekstra uzun aktarım süresi

Roger™ teknolojisiyle işitme performansınızı
artırın
Gürültü ve mesafenin işitmenizi etkilediği durumlarda
konuşmayı anlamak özellikle zor olabilir. Roger, tam da
bu noktada işitme performansınızı artırmak için
geliyor.2
Roger teknolojisi kablosuz dijital aktarımda bir kriter
olarak kabul edilmektedir. Cihaz, Roger mikrofonlar
sayesinde konuşmacının sesini alır ve arka plan
gürültüsünü azaltarak kablosuz olarak dinleyiciye iletir.
Phonak Naida Marvel işitme cihazları, Roger
teknolojisinin harici bir alıcı kullanmadan doğrudan
Marvel işitme cihazlarına aktarım yapmasını sağlayan
RogerDirect™ özelliğine sahiptir. Bu eşsiz yenilikle,
restoranlar ve işyeri toplantıları gibi çok gürültülü
ortamlarda bile sohbetlere tam olarak katılabilirsiniz.
Neler bekleyebilirsiniz:
• Zorlu dinleme koşulları için rakipsiz bir çözüm
• Gürültü ve uzak mesafeden konuşmayı anlamayı
geliştirmek için tasarlandı
• Dikkat çekmeyen ve şık bir çözüm

Muhteşem
uygulamalar!
myPhonak uygulaması
Kullanımı kolay
uygulama, Marvel işitme
cihazlarınızdan en iyi
şekilde yararlanmanın
en akıllı yoludur. Farklı
uygulama fonksiyonları
sayesinde, kişisel işitme
ihtiyaçlarınızın her
gerektiğinde ulaşılabilir
olduğuna dair güven ve
gönül rahatlığının tadını çıkarabilirsiniz.5
Neler bekleyebilirsiniz:
• Uzaktan Kontrol: Bir program veya senaryo seçerek
işitme cihazlarınızın sesini ayarlayın ve kontrol edin
veya gelişmiş özelliklerle sesi daha da kişiselleştirin.
• İşitme cihazım: İşitme cihazınızın pil durumu,
kişiselleştirilmiş programlar ve istatistikler hakkında
daha fazla bilgi edinin.

En güvenilir power
işitme cihazı1

• Toza dayanıklı
• Suya dayanıklı6
• Tüm gün, her gün

Suya ve toza dayanıklı IP68

1978 yılında ilk power işitme cihazımızın piyasaya
sürülmesinden bu yana, ileri dereceden çok ileri
dereceye kadar işitme kaybına sahip herkesi mükemmel
sese ulaştırmak için tasarlanmış işitme çözümlerini
sürekli geliştiriyoruz.
Kanıtlanmış Marvel teknolojisiyle desteklenen yeni
Naída M-SP, işitme kaybınızı yönetmek için gereken
gücü güvenilir bir şekilde sağlayan özel performans
teknolojilerine sahip birinci sınıf bir power işitme
cihazıdır.
Bu sağlam işitme cihazları sayesinde en zorlu dinleme
koşullarında dahi güvenilir bir şekilde çalışacaklarını
bilerek günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

Naida Marvel,
bireysel
ihtiyaçlarınıza
uygun olarak birçok
model ve renkte

Renkler

Sand Beige
(Kum Beji)

Sandalwood
(Sandal Ağacı)

Chestnut
(Kestane)

Graphite Gray Velvet Black Alpine White
(Grafit Gri) (Kadife Siyah) (Alpler Beyazı)

Champagne
(Şampanya)

Beige
(Bej)

Silver Gray
(Gümüş Gri)
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Bluetooth® kelime ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari
markalardır ve bu markaların Sonova AG tarafından herhangi bir şekilde
kullanılması lisansa bağlıdır.
iOS, Cisco, Inc.’in ticari markasıdır.
Android, Google Inc.’in ticari markasıdır.

Sadece harika bir
işitme cihazı değil.
Çok fonksiyonlu
bir mucize.

Life is on
Phonak olarak hayatı tam anlamıyla yaşayabilmek
için iyi işitmenin şart olduğuna inanıyoruz. 70 yılı
aşkın süredir misyonumuza bağlı kalarak, insanların
hayatlarını sosyal ve duygusal yönde iyileştirecek
öncü işitme çözümleri geliştiriyoruz. Life is on.
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