Phonak Naída Marvel
Szerelem első hallásra
TM

A Marvel
hallókészülékek
a korlátok nélküli
hallás iránti
elkötelezettségünk
bizonyítékai

A Phonak már több mint 70 éve folyamatosan arra
törekszik, hogy hallókészülékeivel javítsa az emberek
életminőségét. Minden egyes új Phonak termékkel
tovább feszegettük a hallásjavító technológia határait,
hogy olyan megoldásokat hozzunk létre, melyek kiváló
hallásteljesítményt nyújtanak, könnyen használhatók
és ténylegesen hozzájárulnak az életminőség javulásához.
Legújabb fejlesztésünk többéves mélyreható kutatás és
fejlesztés eredménye, amelyet egy lenyűgöző technológiai
eszközben ötvöztünk. Arra összpontosítottunk, amit Ön
egy első osztályú hallókészüléktől elvár – a dinamikus,
gazdag hallásélményre.
Ezzel a filozófiával, amelyet modern technológiával
kombináltunk, egy multifunkciós hallókészüléket
alkottunk meg, amely „szerelem első hallásra”
élményt nyújt.

Bemutatkozik a Phonak Naída Marvel:
• Dinamikus, részletgazdag hangzás
• Csatlakozik okostelefonhoz (iOS® és Android™),
TV-készülékhez, Roger mikrofonokhoz stb.
• Megbízható
• Okosalkalmazások

A Naída
a legmegbízhatóbbnak
ítélt nagy teljesítményű
hallókészülék.1

Szerelem első
hallásra... minden
egyes nap!
Attól a pillanattól fogva, hogy felteszi a Phonak
Naída Marvel hallókészüléket, elsőrangú
hallásteljesítményre számíthat. Ezt úgy tudtuk elérni,
hogy bizonyítottan jól teljesítő technológiánkat
minden lehetséges módon továbbfejlesztettük.
A Phonak technológia legújabb generációja, amely
a Naída Marvel hallókészülékekben megtalálható,
több hangkörnyezetet ismer fel és alkalmazkodik
hozzájuk automatikusan, mint korábban bármikor.4

•	Jobb beszédértés zajban, a Roger
technológiának köszönhetően2
•	Kevesebb erőfeszítést igénylő
hallás zajban*3
• Jobb hallás memória zajban*3
•	Bluetooth-kapcsolaton keresztüli
adattovábbítás

* StereoZoom funkció összehasonlítva a Real Ear Sound funkcióval

Élvezze a jobb beszédértést zajos környezetben és
nagy távolságból is a Roger technológiával2, a kisebb
erőfeszítést igénylő hallást zajban3, és hagyja magát
lenyűgözni azáltal, hogy hallókészüléke milyen jól
működik a mindennapokban.
A jó hallás lehetővé teszi, hogy részt vegyen a társalgásban
és többet kommunikáljon, ennek eredményeképp pedig
jobban érezze magát a bőrében. Ha mindehhez még
gazdag hangminőség, valamint okostelefonhoz és
TV-készülékhez való csatlakoztathatóság is társul, az már
éppen elég ok arra, hogy szeresse a Marvelt… egész nap,
minden nap!

Mitől lesz
a Naída Marvel még
csodálatosabb?
A kapcsolattartás mindennapi életünk szerves része.
A Phonak Naída Marvelt úgy terveztük meg, hogy Ön minden
erőfeszítés nélkül csatlakozhasson telefonhívásokhoz,
TV-készülékhez, számos alkalmazáshoz és elektronikai
eszközhöz, fogadhasson üzeneteket, e-maileket, és mindemellett dinamikus, részletgazdag hangzásvilágot élvezhessen.
Kapcsolódás okostelefonhoz
A Phonak Naída Marvel a világ első nagyteljesítményű fül
mögötti hallókészüléke szabadkezes telefonálás funkcióval,
amely közvetlenül továbbít audiotartalmakat iOS-ről Android
vagy más Bluetooth® funkcióval rendelkező készülékről.
A telefonhívásokat egyetlen gomb megnyomásával fogadhatja vagy utasíthatja el, még akkor is, ha telefonja a szoba
másik felében van. Emellett beállítható az is, hogy a telefon
értesítései hallhatók legyenek a Marvel hallókészülékekben.

PartnerMic

TV Connector

TV és multimédiás hangélmény
A Naída Marvel AirStream™ technológián keresztül
biztosítja az adatátvitelt a TV- és sztereórendszerekről.
Élvezze kedvenc tévéműsorait és filmjeit egy egyszerű
plug and play megoldással, a TV Connector segítségével.
Mintha csak vezeték nélküli fejhallgatót használna – illetve
annál is jobb, mivel az új technológia révén a Naída Marvel
hallókészülék képes megkülönböztetni a továbbított
beszéd- és zenei jeleket, és az optimális hangminőség
érdekében automatikusan igazodik azokhoz.
Phonak PartnerMic™
A Phonak PartnerMic is AirStream technológiával
működik. Egyszerűen használható párbeszéd
szituációkban, bármilyen irányban felcsíptethető.
Amire számíthat:
• Csatlakozik okostelefonhoz – iOS és Android
• Csatlakozik különböző, a mindennapokban használt
elektronikai eszközökhöz
• Vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként használható
hallókészülék
• Extra hosszú streamelési idő TV Connectorral az
AirStream technológiának köszönhetően

Fokozza a hallásteljesítményt a Roger™
technológiával
Az olyan helyzetek, amikor a zaj és a távolság befolyásolja
hallását a beszédértés kifejezetten nagy kihívást jelenthet.
Ezek azok a helyzetek, amikor a Roger közbelép, hogy
javítsa az Ön hallásteljesítményét.2
A Roger nem más, mint a vezeték nélküli digitális
technológia etalonja. A Roger mikrofon érzékeli a beszélő
hangját, melyet vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
továbbít a hallgatónak, miközben csökkenti a háttérzajt.
A Phonak Naída Marvel készülék RogerDirect™
funkcióval rendelkezik, amelynek révén a Roger
technológia közvetlenül, külső vevő csatlakoztatása
nélkül továbbítja a hangokat a Marvel
hallókészülékekbe (telepítés szükséges). Ezzel az egyedi
innovációval még olyan zajos környezetben is teljes
értékűen részt vehet a beszélgetésben, mint például
éttermek vagy munkahelyi értekezletek.
Amire számíthat:
• Páratlanul hatékony megoldás kihívást jelentő
hangkörnyezetekben
• A beszédértés javítására tervezve zajos környezetben
és nagy távolság esetén
• Diszkrét és megnyerő

Egyszerűen
csodálatos!
myPhonak app
Ez a könnyen
használható alkalmazás
a legokosabb módja
annak, hogy a legtöbbet
hozza ki Marvel
hallókészülékéből.
Az alkalmazás
különböző funkcióinak
köszönhetően személyes
hallásszükségletei mindig
előtérbe kerülnek, amikor
erre szüksége van,
ez pedig magabiztos
ságot és nyugalmat ad.5
Amire számíthat:
• Távvezérlő: Állítsa be és szabályozza hallókészüléke
hangerejét egy program vagy szituáció
kiválasztásával, vagy a speciális funkciók segítségével
igazítsa még inkább az Ön igényeihez a hangzást
• Remote Support*: Phonak hallókészülékét
hallásgondozó szakembere távolról is be tudja
állítani, valós időben
• Hearing Diary*: Rögzítse hallását érintő tapasztalatait,
és adjon visszajelzést hallásgondozó szakemberének
• Hallókészülékeim: Tudjon meg többet hallókészüléke
újratölthető akkumulátorának töltöttségi állapotáról,
a személyre szabott programokról és a statisztikákról

* Magyarországon ez a funkció egyelőre nem elérhető. Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél.

myCall-to-Text* app
A telefonbeszélgetések követése kihívást jelenthet,
különösen háttérzaj esetén. A Marvel hallókészülékek
szabadkezes funkciójának köszönhetően nem kell
a füléhez tartania a telefont. A Phonak myCall-to-Text
alkalmazás használatával valós időben olvashatja, hogy
mit mond a telefon másik végén lévő személy. Akárcsak
a televízióban vagy a filmekben, az okostelefonján
már több mint 80 nyelven olvashatja is, amit hall.
Kommunikáljon bárhol, bárkivel nem kell aggódnia,
hogy lemarad a beszélgetésről.
Amire számíthat:
• 	A telefonbeszélgetéseket hallja és látja is,
így magabiztosan kommunikálhat
• A beszélgetés másik résztvevője bármilyen típusú
telefont használhat (mobil, irodai vagy vezetékes),
és nem szükséges telepítenie az alkalmazást
• Mentse el a szöveget későbbi áttekintésre

Elérhető a myCall-to-Text
app ingyenes verziója.
Próbálja ki most!

*Magyarországon ez a funkció egyelőre nem elérhető. Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél.

A sokak által
legmegbízhatóbbnak
tartott nagy
teljesítményű
hallókészülék.1

• Porálló6
• Vízálló6
• Egész nap, minden nap

Víz- és porálló (IP68)6

Első nagy teljesítményű hallókészülékünk 1978-as
bevezetése óta folyamatosan olyan hallást segítő
megoldásokat alkotunk, melyeket arra tervezünk,
hogy a nagyfokú-súlyos hallásveszteséggel élőket
közelebb hozhassuk a hangok világának szépségéhez.
A bizonyítottan jól teljesítő Marvel technológiával
működő Naída M-SP egy csúcskategóriás nagy
teljesítményű hallókészüléket testesít meg, olyan
kulcsfontosságú teljesítményfokozó technológiákkal,
melyek megbízhatóan segítik a hallásveszteséggel élőket.
Ezekkel a robusztus hallókészülékekkel nyugodtan
végezheti mindennapi tevékenységeit annak tudatában,
hogy a készülékek megbízhatóan működnek és
a legnagyobb kihívást jelentő hangkörnyezetekkel
is felveszik a harcot.

A Naída Marvel
az Ön egyedi
igényeihez igazodva
több színben
is kapható
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1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Ha további tájékoztatásra
van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot a marketinsight@phonak.com
e-mail-címen. A 2017. évi ügyfél-elégedettségi felmérés alapján.
2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptivedigital
and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.American
Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise
processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory
effort: an EEG study. Manuscript in preparation. Expected beginning of
2020.
4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new &
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, a www.phonakpro.hu/
bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés időpontja: 2020. február 19.
5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid
Support: The Next Frontier. Journal of the American Academy of
Audiology, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093,
hozzáférés időpontja: 2020. február 19.
6 Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az
IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk
1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában.
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik,
és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás
keretében történik.
Az iOS a Cisco, Inc. védjegye.
Az Android a Google, Inc. védjegye.

Nem csupán
nagyszerű
hallókészülék,
hanem egy
multifunkciós csoda.

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