
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás 
elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve hűek 
maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek 
számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik 
változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak 
lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik 
kifejezésében. Life is on 

www.phonak.com/kids

Phonak megoldások 
gyermekeknek

A Sonova brand

1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004).  
Young children develop in an environment of relationships. 
A https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-an-Environment-of-
Relationships.pdf oldalról lehívva, elérés dátuma: 2019. augusztus 19.

2 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain 
architecture. A https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/
brain-architecture/ oldalról lehívva, elérés dátuma: 2019. augusztus 19.

3 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input 
influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and 
vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 
11(6), 31-39.

4 Curran, M., Walker, E., Roush, P., & Spratford, M. (2019). Using propensity 
score matching to address clinical questions: The impact of remote 
microphone systems on language outcomes in children who are hard of 
hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62 (3), 
564-576.

A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG, Inc.  
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Gyerekbarát kialakítás
A gyermekek számára kialakított Sky M kiemelkedően 
tartós és strapabíró, IP68-as besorolású*. Biztos lehet 
abban, hogy gyermeke hallókészülékei megfelelően 
működnek, és még az sem baj, ha kissé vizesek lesznek.

Gyerekzáras kialakítás
Gyermeke biztonsága garantált, hála a biztonsági 
könyöknek és az új gyerekzáras elemajtónak. 

Új jelzőfény
Az újonnan tervezett jelzőfény könnyen érthetően, 
diszkréten tájékoztat a hallókészülék állapotáról.

Mix & Match színek
A gyermekek a személyiségükhöz illő számos élénk 
színből választhatnak.

* Az IP68 szabványnak megfelelő hallókészülék víz- és porálló.  
Az IEC 60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig 
vizsgáltuk 1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában.

Life is on  

Phonak SkyTM Marvel 
Szerelem első hallásra
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Az „adok-kapok” ereje
A szülői kommunikáció nagy mértékben befolyásolja 
gyermeke beszéd- és nyelvi készségeinek fejlődését, 
tanulmányi sikereit és az általános életminőségét.1
 
Ez az úgynevezett „adok-kapok” típusú kommunikáció 
számos előnyt nyújt, stimulálja az agyat és támogatja 
a kommunikációs és közösségi készségeket.2 

A mennyiség és a minőség is számít
Nem csak az "adok-kapok" interakció száma fontos, 
hanem a használt nyelv változatossága és komplexitása 
is, valamint az, hogy gyermeke megfelelően hallja-e azt.3

Ezért fontos, hogy gyermekének olyan megoldást 
biztosítson, amely valóban segíti őt a hallás útján, hogy 
érdemi kapcsolatokat hozhasson létre és tartson fent.

Csatlakozik okostelefonokhoz, 
Roger mikrofonokhoz stb.
A gyermekek számára készült többi hallókészülékkel 
szemben a Sky Marvel gyakorlatilag minden 
okostelefonról és Bluetooth® funkció kezelésére 
alkalmas eszközről közvetlenül továbbítja 
a telefonhívásokat és a hangot. 

A Roger segít a távolság és a zaj hatásainak leküzdésében 
azáltal, hogy tisztán érthető beszédet közvetít gyermeke 
fülébe. A RogerDirect™-nek köszönhetően nincs szükség 
további készülékek viselésére. 
 

Új, nagy teljesítményű, újratölthető
A Sky M-PR megszabadítja az eldobható elemek 
okozta kellemetlenségektől. Mindössze 3 óra alatt 
teljesen feltölthető, így gyermeke hallása egész 
nap garantált, beleértve 10 órányi Roger használatot 
vagy multimédiás tartalmak hallgatását. 

Egy új tanulmány azt is megállapította, hogy az 
olyan kisgyermekek, akik távoli mikrofonrendszert 
használtak otthon (mint a Roger), fejlettebb  
nyelvi készségekkel rendelkeztek, mint azok, 
akik nem rendelkeztek ilyen készülékkel.4

Sky Marvel
A Phonak elkötelezett, hogy olyan megoldásokat 
kínáljon, amelyek segítségével minden gyermek élete 
a lehető legjobban indul. Az új Sky M termékcsalád 
bemutatja a világ első gyermekek számára készült 
megoldásainak egyedülálló kombinációját, amely 
minden eddiginél kimagaslóbb kommunikációs 
lehetőségeket nyújt, hogy segítse a fiatal életeket. 

A Sky Marvel jellemzői:
– Tiszta, részletgazdag hangzás
– Csatlakozik okostelefonokhoz, Roger™ mikrofonokhoz stb. 
– Újratölthető modellek
– Gyerekbarát kialakítás

Tiszta, részletgazdag hangzás
Az AutoSense Sky OS a világ első gyermekek számára 
kifejlesztett operációs rendszer, amely felismeri és 
automatikusan alkalmazkodik azokhoz a hallási 
helyzetekhez, amelyeket a gyerekek minden nap 
megtapasztalnak.
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