
Phonak AudéoTM 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 förflyttat 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 högsta 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 Audéo Marvel:
• Tydligt och detaljrikt ljud 
•  Anslutning till smarttelefoner  

(iOS® och Android™), TV med mera
•  Laddningsbara modeller
•  Smarta appar 



Love at first sound... 
varje dag!

När vi säger kärlek vid det första ljudet, menar 
vi inte bara första gången du provar Marvel, utan 
varje gång du använder den. 

Från första gången du tar på dina Marvel-hörapparater 
kan du förvänta sig oslagbar ljudkvalitet. Vi har lyckats 
med detta genom att ta vår tekniks beprövade funktion 
och förbättra den på alla sätt, så att din Marvel 
hörapparat alltid lever upp till dina förväntningar, 
till och med i de mest krävande miljöerna. 

Den nya generationen Phonakteknik känner igen och 
anpassar sig automatiskt till fler lyssningssituationer 
än någonsin.5 Du hör bättre i buller2 med mindre 
ansträngning3 och kommer att fascineras av hur bra 
dina hörapparater fungerar i vardagen.  
Trots allt, när du hör bra kan du delta och kommunicera 
mer och det bidrar till ditt självförtroende! Kombinera 
det med tydlig ljudkvalitet, kraftfull laddningsbar 
batteriteknik och anslutning till smarttelefoner och 
TV – det är en ganska bra anledning att älska Marvel... 
hela dagen, varje dag! 

•  Exceptionell ljudkvalitet 
från första början1

•  Förbättrad taluppfattning  
i bullrig miljö2

•  Minskad lyssningsansträngning 
i buller3

•  Bästa möjliga ljudkvalitet 
vid streaming4



Varför är Marvel 
så fantastisk?

Dagens teknik är ett ständigt föränderligt landskap. 
Telefonsamtal, meddelanden, e-post, TV och appar är 
en del av våra liv. Phonak Audéo Marvel har utformats 
för att ansluta dig till din vardagselektronik med tydligt 
och rikt ljud. 

Anslutning till mobiltelefoner
Till skillnad från andra tillgängliga hörapparater kan 
Phonak Marvel ansluta direkt till telefoner med iOS 
eller Android eller andra telefoner med Bluetooth® och 
streama alla sorters ljud till båda öronen. Med denna 
frihet kan du prata hands-free i telefon med inbyggda 
mikrofoner som fångar upp din röst. Samtalen kan 
besvaras eller avvisas med en enkel knapptryckning, 
även om din telefon är i en annan del av rummet. 
Dessutom kan du ställa in dina telefonaviseringar 
så att de hörs genom dina Marvel hörapparater. Inte 
nog med det, Marvel har dessutom ljud i stereokvalitet 
för streaming av musik, filmer, ljudböcker, podcasts 
med mera! 

TV och multimedia
Phonak Audéo Marvel har även vår egen AirStream™-
teknik som ger ljudstreaming på högsta möjliga 
nivå från valfri TV eller stereosystem.4 Njut av dina 
favoritprogram och filmer med den enkla lösningen 
TV Connector.

Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, fast 
ännu bättre, eftersom Marvel hörapparater kan skilja 
på streamat tal och musiksignaler och anpassar sig 
automatiskt för att ge dig bästa möjliga ljudkvalitet. 

Det här kan du förvänta dig:
•  Anslutning till smarttelefoner – iOS och Android
•  Kan anslutas till vardagselektronik
• Kan anslutas till Roger™ mikrofoner och tillbehör 

från Phonak
•  Hörapparaterna kan användas som trådlösa 

stereohörlurar 
• Extra lång streamingtid tack vare AirStream 

Technology



Förbättra hörselfunktionemed Roger™ teknik 
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.6

 
Rogertekniken utvecklades 2013 och betraktas i dag 
som en trådlös digital standard. Den fångar upp 
talarens röst genom en Rogermikrofon och överför den 
trådlöst till lyssnaren, samtidigt som den minskar 
bakgrundsbullret. 
 
Marvel hörapparater har RogerDirect™ som möjliggör 
streaming med Rogerteknik direkt till Marvel utan 
en extra mottagare. Med den här unika innovationen 
kan du delta i samtal i bullriga miljöer, som restauranger, 
arbetsmöten och undervisning.

Fördelar för dig:
•  Marvel och Roger, den optimala lösningen för 

krävande lyssningssituationer
•  Utformad för att förbättra taluppfattningen  

i buller och på avstånd
•  Diskreta och attraktiva lösningar



Kraften hos 
laddningsbar  
teknik
Phonak är en pionjär inom laddningsbar teknik  
i hörapparatbranschen med introduktionen av laddnings-
bara litium-jonbatterier. Marvel hörapparater finns också 
med denna teknik. De går snabbt att ladda och batterierna 
håller länge. Detta innebär inget mer krångel med att byta 
batterier! Bara ladda dem och sätt igång!

Precis som din mobil är Phonak Audéo Marvel alltid 
redo när du behöver dem. De aktiveras automatiskt 
när du tar bort dem från laddaren och slås av när 
du sätter dem tillbaka i laddaren. Obegränsat hörande 
och streaming hela dagen tack vare kraften hos 
laddningsbar teknik.

Det här kan du förvänta dig:
•  Lätt att använda – inget mer krångel  

med batteribyten
•  Hörande hela dagen, inklusive streaming
•  Supersnabb laddning 
•  Batterierna håller i upp till 6 år

Lättanvända laddningsalternativ, inklusive 
Mini Charger Case med standard USB-C-kontakt. 



myPhonak app
Den lättanvända appen 
är det smartaste sättet 
att få ut mesta möjliga 
funktion från dina 
Marvel hörapparater. 
Tack vare olika 
appfunktioner kan du 
tryggt lita på att dina 
personliga hörselbehov 
alltid tillgodoses.7 

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

ljudvolym genom att välja ett program eller scenario, 
alternativt genom att anpassa ljudet ytterligare med 
avancerade funktioner

• Mina hörapparater: få mer information om 
hörapparaternas batteristatus, anpassade program 
och statistik 

App-solut 
fantastisk!





Audéo Marvel finns 
i flera modeller och 
färger för att passa 
dina individuella 
behov

Smuts- och fuktskyddade IP68

Graphite Gray Velvet Black Alpine White Beige

Audéo M-13T Audéo M-R Audéo M-RT

Uppladdningsbara modellerBatterimodeller

Färger

Audéo M-312TAudéo M-312

Sandalwood Chestnut Champagne Silver GraySand Beige
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Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken,  
som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Det är inte bara en 
fantastisk hörapparat.
Det är ett  
underverk med  
många funktioner.



Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning 
för att delta i livet fullt ut. Vi har brunnit för detta 
uppdrag i över 70 år och utvecklat banbrytande 
hörsellösningar som hjälper människor att lyckas 
socialt och emotionellt. Life is on.

www.phonak.se
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