
Phonak VirtoTM Marvel
Love at first sound



Marvel är ett uttryck 
för vår passion för 
att förbättra hörsel 
utan begränsningar



I mer än 70 år har Phonak ständigt strävat efter att 
skapa hörapparater som förbättrar livskvaliteten. Med 
varje ny Phonakprodukt har vi flyttat gränserna för 
hörseltekniken och skapat lösningar som ger utmärkt 
ljudkvalitet, är lätta att använda och ger en verklig 
känsla av välbefinnande. 

Vår senaste skapelse är följden av år av omfattande 
forskning och utveckling som tillsammans har bildat  
en fantastisk teknisk produkt. Vi har fokuserat vår 
uppmärksamhet på det som du vill ha och förväntar 
dig av en hörapparat av första klass – en tydlig, 
rik ljudupplevelse. 

Med den här filosofin tillsammans med modern teknik 
har vi utvecklat en multifunktionell hörapparat som 
förmedlar en kärlek till ljudet. 

Vi presenterar Phonak Virto M-312
• Klart och tydligt ljud
• Ansluter till smartphone (iOS® och Android™), 

TV dina Roger-mikrofoner med mera
• Smarta appar
• Individuell



Love at first sound... 
varje dag!

• Exceptionell ljudkvalitet 
från första början 1

• Förbättrad taluppfattning i bullrig miljö 2

• Minskad lyssningsansträngning i buller 3

• Bluetooth®-streaming



Från första gången du tar på dina Phonak Virto Marvel 
kan du förvänta dig oslagbar ljudkvalitet. Vi har 
uppnått det genom att ta vår tekniks beprövade 
funktioner och förbättra dem på alla upptänkliga vis.

Phonaktekniken i Virto M-312 känner automatiskt 
igen och anpassar sig till fler lyssningssituationer  
än någonsin tidigare. 4 Få bättre taluppfattning2  
med mindre lyssningsansträngning³ i buller. Trots allt, 
när du hör bra kan du delta och kommunicera mer 
och det bidrar till ditt självförtroende! 

Virto M är individuellt tillverkad, den skön att  
bära och har en klar ljudkvalitet, plus 
anslutningsmöjligheter till smartphone och TV. 
Allt det här och mer är ganska goda skäl att älska 
Marvel... varje dag!



Vad är det som gör 
Virto M-312 så 
fantastisk?

Att vara uppkopplad är en del av våra dagliga liv.  
Phonak Virto M-312 har utformats så att du enkelt  
kan vara ansluten till dina telefonsamtal, meddelanden, 
e-post, TV, en rad olika appar och elektronik samtidigt 
som du får tydligt och detaljrikt ljud.

Anslutning till mobiltelefoner
Phonak Virto M-312 är världens första i-örat apparat 
med handsfree telefonsamtal som streamar 
ljudinnehåll direkt från iOS, Android eller andra 
Bluetooth®-enheter.

Samtalen kan besvaras eller avvisas med en enkel 
knapptryckning, även om din telefon är i en annan  
del av rummet. Du kan till och med ställa in dina 
telefonaviseringar så att de hörs i dina hörapparater.

TV Connector



TV och multimediaupplevelse 
Virto M-312 har även vår egen AirStream™ Technology 
för att streama från TV och ljudsystem. Se dina 
favoritprogram och filmer på TV med en enkel lösning - 
TV Connector.

Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, 
om inte bättre. Ny teknik gör att Virto M-312 kan  
skilja mellan tal- och musiksignaler i överföringen och 
justera ljudet automatiskt för bästa möjliga kvalitet.

Det här kan du förvänta dig:
• Anslutning till mobiltelefoner – iOS och Android
• Kan anslutas till vardagselektronik
• Hörapparaterna kan användas som trådlösa 

stereohörlurar
• Extra lång streamingtid med TV Connector tack  

vare AirStream Technology



I situationer där buller och avstånd påverkar din hörsel 
kan det vara särskilt svårt att höra vad som sägs. Det är 
här som Rogermikrofoner ökar hörselfunktionen.5

Rogerteknik anses som en trådlös digital standard. Den 
fångar upp talarens röst genom en Rogermikrofon och 
överför den trådlöst till dina hörapparater, samtidigt 
som den minskar bakgrundsbullret.

Phonak Virto M-312 med RogerDirect™ är den enda 
i-örat apparaten som använder Rogerteknik för att 
streama direkt utan att en extern mottagare behövs 
(kräver installation). Med den här unika innovationen 
kan du även delta i samtal i bullriga miljöer, 
som restauranger, arbetsmöten och på jobbet.

Det här kan du förvänta dig:
• Oslagbar lösning för svåra lyssningssituationer
• Gjord för att förbättra taluppfattningen i buller  

och på avstånd

Förbättra 
hörselfunktionen  
med Roger™ teknik







Det här kan du förvänta dig:
• Fjärrkontroll: Justera och kontrollera hörapparaternas 

ljudvolym genom att välja ett program eller genom 
att anpassa ljudet med avancerade funktioner

• Mina hörapparater: Får mer information om 
hörapparaternas batteristatus, individuella program 
och statistik

myPhonak app
Det smartaste sättet för att 
få ut så mycket som möjligt 
av dina Marvel hörapparater. 
Tack vare olika appfunktioner 
kan du tryggt lita på att dina 
personliga hörselbehov alltid 
tas omhand.6

App-solut  
fantastisk!



Varje Virto M har utformats specifikt för dina öron 
och hörselbehov. Din audionom testar din hörsel 
och tar ett exakt avtryck av dina öron. Därefter 
bygger Phonak dina individuella hörapparater  
med perfekt och diskret passform, utmärkt 
hörselfunktion och hög användarkomfort.

Biometrisk kalibrering tar hänsyn till din 
individuella öronanatomi och dina hörselbehov. 
Mer än 1 600 biometriska datapunkter identifieras 
och unika kalibreringsinställningar beräknas för 
varje Virto Marvel.

Det här kan du förvänta dig:
• Exakt kalibrerad för ditt öras individuella 

anatomi
• Perfekt anpassade för att passa dina öron

Fördelen med 
individuella hörapparater



Fördelen med 
individuella hörapparater





Superdiskreta  
Virto M-Titanium

Virto M-Titanium är den minsta i-örat apparaten från 
Phonak någonsin. Den är så diskret att ingen kan se hur 
bra du hör. Den är individuellt tillverkad och av titan, 
passar perfekt i ditt öra och är otroligt stark, lätt och tålig.

Det här kan du förvänta dig:
• Individuellt tillverkad och av titan
• Superdiskret
• Stark, lätt och tålig



Virto M-Titanium

Det inkluderar skalfärger, frontplatta, volymkontroll 
och tryckknapp.

Pink

Black

Virto Marvel finns 
i flera modeller och 
färger för att passa dig



Skal

Rådfråga din audionom om färgalternativ.

WhiteBrownCocoaPink Transparent

Blue
Transp.

Red
Transp.

Black

Virto M-10 NW O Virto M-312 NW O Virto M-312



Det är inte bara en 
fantastisk hörapparat. 
Det är ett underverk 
med många funktioner.
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Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör 
Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova  
sker på licens.

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.



Life is on

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
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