Phonak Virto 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
hangminőséget 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 tiszta, gazdag
hallásélményre.
Ezzel a filozófiával, amelyet modern technológiával
kombináltunk, egy multifunkciós hallókészüléket alkottunk
meg, amely „szerelem első hallásra” élményt nyújt.
Bemutatkozik a Phonak Virto M-312
• Tiszta, részletgazdag hangzás
• Csatlakozik okostelefonhoz (iOS® és Android™),
TV-készülékhez, Roger mikrofonokhoz stb.
• Okosalkalmazások
• Személyre szabott

Szerelem első hallásra...
minden egyes nap!
• Kivételes hangminőség már az első
illesztéstől 1
• Jobb beszédértés zajban 2
• Kevesebb erőfeszítést igénylő
hallás zajban 3
• Bluetooth-kapcsolaton keresztüli
adattovábbítás

Attól a pillanattól fogva, hogy felteszi a Phonak
Virto Marvel hallójárati hallókészüléket, elsőrangú
hangminőségre számíthat. Ezt úgy tudtuk elérni,
hogy bizonyítottan jól teljesítő technológiánkat
minden lehetséges módon továbbfejlesztettük.
A Virto M-312 hallókészülékben működő Phonak
technológia több hangkörnyezetet ismer fel és
alkalmazkodik hozzájuk automatikusan, mint
korábban bármikor. 4 Élvezze a jobb beszédértést2
és a zajos környezetben is kisebb erőfeszítést ³
igénylő hallás előnyeit. A jó hallás lehetővé teszi, hogy
részt vegyen a társalgásban és többet kommunikáljon,
ennek eredményeképp pedig jobban érezze magát
a bőrében.
A személyre szabott Virto hallókészülékek kényelmes
illeszkedést, tiszta hangminőséget, valamint okostelefonhoz és TV-készülékhez való csatlakoztathatóságot
is kínálnak. Mindez éppen elég ok arra, hogy szeresse
a Marvelt… egész nap, minden nap!

Mitől lesz
a Virto M-312 még
csodálatosabb?
A kapcsolattartás mindennapi életünk szerves része.
A Phonak Virto M-312 készüléket úgy terveztük meg,
hogy Ön minden erőfeszítés nélkül csatlakozhasson
telefonhívásokhoz, TV-készülékhez, számos
alkalmazáshoz és elektronikai eszközhöz, fogadhasson
üzeneteket, e-maileket, és mindemellett tiszta,
részletgazdag hangzásvilágot élvezhessen.
Kapcsolódás okostelefonhoz
A Phonak Virto M-312 a világ első hallójárati
hallókészüléke szabadkezes telefonálás funkcióval, amely
közvetlenül továbbít audiotartalmakat iOS, Android vagy
más Bluetooth® funkcióval rendelkező készülékekről.
A telefonhívásokat egyetlen gomb megnyomásával
fogadhatja vagy utasíthatja el, még akkor is,
ha telefonja a szoba másik felében van. Beállítható az is,
hogy a telefon értesítései hallhatók legyenek
a hallókészülékekben.

TV Connector

TV és multimédiás hangélmény
A Virto M-312 szabadalmaztatott AirStream™
technológiával biztosítja az adatátvitelt 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 Virto M-312 hallókészülék képes megkülönböztetni
a továbbított beszéd- és zenei jeleket, és az optimális
hangminőség érdekében automatikusan igazodik azokhoz.
Amire számíthat:
• Csatlakozik okostelefonokhoz – 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

Javítsa hallásteljesítményét 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.5
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 hallókészülékekbe, miközben
csökkenti a háttérzajt.
A RogerDirect™ funkcióval rendelkező Phonak Virto
M-312 az egyetlen hallójárati hallókészülék, amelybe
a Roger technológia közvetlenül, külső vevő csatlakoztatása
nélkül továbbítja a hangokat (telepítés szükséges). Ezzel
az egyedi innovációval még olyan zajos környezetekben
is teljes értékűen részt vehet a beszélgetésben, mint
például éttermek, értekezletek vagy az ön munkahelye.
Amire számíthat:
• Páratlanul hatékony megoldás kihívást jelentő
hangkörnyezetekben
• A beszédértés javítására tervezve zajos környezetben
és nagy távolság esetén

Egyszerűen
csodálatos!
myPhonak app
A legokosabb módja annak,
hogy a legtöbbet hozza
ki Marvel hallókészülékéből.
Az alkalmazás különféle
funkcióinak köszönhetően
hallásszükségletei mindig
előtérbe kerülnek, amikor
erre szüksége van, ez pedig
magabiztosságot és
nyugalmat ad.6
Amire számíthat:
• Távvezérlő: Állítsa be és szabályozza hallókészüléke
hangerejét egy program vagy szituáció
kiválasztásával, vagy a speciális funkciók segítségével
igazítsa 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 visszacsatolást hallásgondozó szakemberének
• Hallókészülékeim: Tudjon meg többet hallókészüléke
újratölthető akkumulátorának töltöttségi állapotáról,
a személyre szabott programokról és a statisztikákról
my-Call-to-Text app*
Valós időben olvashatja a képernyőn, hogy mit mond
a telefon másik végén lévő személy több mint 80 nyelven.

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

A testreszabás
előnyei
A Virto hallókészülékek egyedi kialakításuk révén
tökéletesen illeszkednek az Ön füléhez és személyes
hallás szükségleteihez. Hallásgondozó szakembere
megvizsgálja hallását, és precíz lenyomatvételt
végez a fülről. A Phonak ezután elkészíti az Ön
egyéni hallókészülékét, amely tökéletes és diszkrét
illeszkedést, kitűnő hallásteljesítményt és
kiemelkedő viselési komfortot kínál Önnek.
A biometrikus kalibráció figyelembe veszi a fül
egyedi anatómiáját és a hallásigényét. Minden
egyes Virto Marvel hallókészülék esetében több
mint 1600 biometrikus adatpontot azonosítunk be,
és egyedi kalibrálási beállításokat számítunk ki.
Amire számíthat:
• A fül anatómiáját szem előtt tartó
precíz kalibrálás
• Egyedileg gyártott, hogy tökéletesen
illeszkedjen az Ön fülébe

A különösen diszkrét
Virto M-Titanium
A Virto M-Titanium a Phonak valaha készült legkisebb
hallójárati hallókészüléke. Olyan diszkrét, hogy senki
sem látja majd, hogy hallókészüléket visel. A titánból
készült, egyedi kialakítású hallókészülék tökéletesen
illeszkedik az Ön füléhez, továbbá hihetetlenül erős,
könnyű és tartós.
Amire számíthat:
• Egyedi kialakítás titánból
• Különösen diszkrét
• Erős, könnyű és tartós

A Virto Marvel az Ön
egyedi igényeihez
igazodva több modellben
és színben kapható
A testreszabás magába foglalja a következőket:
házszín, előlap, hangerő-szabályozás és nyomógomb.

Virto M-Titanium
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Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél a színválasztékról.
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Nem csupán nagyszerű
hallókészülék,
hanem egy
multifunkciós csoda.
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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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