Acessórios sem fio
Phonak
Melhore o desempenho dos
seus aparelhos auditivos

Uma Marca Sonova

Os aparelhos auditivos da Phonak são soluções de
alto desempenho destinados a reconectar as pessoas
ao mundo sonoro.
Embora as novas tecnologias tornem, na maioria
das situações, a compreensão de fala efetiva e
agradável, muitas vezes só os aparelhos auditivos
não são suficientes. Assim, a Phonak desenvolveu
uma série de acessórios sem fio que melhoram o
desempenho com um mínimo de esforço. Esta
coleção de acessórios para os seus aparelhos
auditivos foi desenvolvida para mantê-lo conectado
- ao telefone, à TV ou em um ambiente ruidoso.
Descubra os benefícios do Portfólio de Comunicação
Sem Fio da Phonak. Solicite ao seu profissional
de saúde auditiva uma demonstração e pergunte
sobre a compatibilidade com os seus aparelhos
auditivos Phonak.

Simplifique sua vida
Phonak ComPilot Air II – O transmissor de áudio
O Phonak ComPilot Air II oferece excelente
qualidade sonora estéreo ao conectar os aparelhos
auditivos Phonak através do Bluetooth com uma
variedade de fontes de áudio: celulares, MP3,
tablets, laptops e computadores. Utilize em conjunto
com o Phonak TVLink II para transformar seus
aparelhos auditivos em fones de ouvido sem fio.

Clipe para prender à roupa;
• Design sem o colar;
• Funcionalidade de controle remoto
para ajustar as configurações
de volume ou de programas dos
aparelhos auditivos Phonak;
• Alertas de voz para fácil interação.
•

Phonak ComPilot II – Interface multiúso de áudio

O Phonak ComPilot II permite conectar um receptor
Roger X para ser usado com os três modelos de
microfones Roger quando houver dificuldade
de compreensão no ruído e na distância, também
possui uma entrada de aúdio de 3.5mm.
O tempo de duração da bateria faz com que o
ComPilot II seja a opção certa para aqueles que
utilizam a transmissão sem fio por um longo
período de tempo.

Botões grandes para fácil manuseio;
• Longo tempo de transmissão: até 24 horas
de som estéreo;
• Colar substituível disponível em
dois comprimentos;
• Funcionalidade de controle remoto
para ajustar as configurações de volume ou de
programas dos aparelhos auditivos Phonak;
•

•

Alertas de voz para fácil interação.

Mantenha-se conectado
Phonak TVLink II –
Interface para ouvir música e TV
O Phonak TVLink II - utilizado em conjunto com o
ComPilot II ou ComPilot Air II - facilita a
compreensão dos programas de TV.
Ele melhora a compreensão de fala ao transformar
qualquer aparelho auditivo (wireless) Phonak em um
fone de ouvido estéreo para fontes de áudio como
a TV ou para ouvir música. A distância de transmissão
é de até 30 metros, o que permite a movimentação
pela casa sem perder o que está acontecendo na TV.

Conecta-se às TVs modernas, com saídas
analógicas ou digitais (óptica, coaxial);
• A transmissão inicia automaticamente assim que
o TVLink II e a fonte de áudio estiverem ligados;
• Base para carregar o ComPilot II e ComPilot Air II.
•

Phonak TV Connector - A solução para a TV
“plugue e use”
O TV Connector conecta diretamente os aparelhos
auditivos com conectividade direta “Feita para Todos”,
à TV ou equipamento de som sem necessidade de um
acessório adicional. Com a configuração
“plugue e use” do transmissor, a conexão de
áudio é realizada de forma simples e mantendo
a qualidade excepcional do som.

Benefícios para os usuários:
• Exclui a necessidade de um transmissor de
acessório adicional;
• Transforma os aparelhos auditivos com
conectividade direta em fones de ouvido sem fio;
• Possui uma configuração ”plugue e use” simples;
• Transmite fala e música com alta qualidade
a partir de qualquer fonte de áudio;
• Permite usar a funcionalidade de balanceamento
ambiental para ajustar o volume do sinal
transmitido ou dos sons do ambiente;
• Oferece a vantagem única de conectar vários usuários
simultaneamente ao mesmo sinal de áudio;
• Proporciona até 80 horas de áudio proveniente da
TV com uma única bateria para aparelhos auditivos.

Amplie seu controle
myPhonak app

O myPhonak app oferece funções de controle
remoto, utilizando apenas o telefone celular como
transmissor direto para os aparelhos auditivos com
conectividade direta.

•
•
•
•
•

Controle ambiental durante transmissão de áudio;
Seleção direta de programas auditivos, fontes de
áudio ou a direção sonora;
Controle de volume;
Permite ajuste individual direito/esquerdo;
Disponível para Android e iOS.

Phonak Tinnitus Balance App

• Aplicativo com uma biblioteca de sons os

quais podem ser mais uma ferramenta no
tratamento para alívio do incômodo
do zumbido.

www.phonak.com.br/rcapp

Desfrute de conversas no ruído
e à distância
Microfones Roger

Você conhece muito bem esta situação: você está em
um lugar ruidoso, rodeado por conversas paralelas,
música, etc., e esforçando-se para ouvir a conversa
ao seu redor ou à distância.
O Roger Pen, Roger Touchscreen Mic e o
Roger Clip-On Mic podem ajudá-lo em situações
auditivas difíceis como esta, para você ouvir e
compreender 62%2 melhor do que as pessoas com
audição normal. Os microfones Roger permitem
que você desfrute da comunicação clara, sem o
stress e a confusão que o ruído de fundo traz.
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The American Journal of Audiology (in press)

•
•

•

•
•
•

Melhora o desempenho na comunicação
um-para-um ou em grupo;
As configurações do microfone se ajustam
automaticamente de acordo com o ruído e
interlocutores ao seu redor;
Existe praticamente um receptor Roger compatível
para todos os aparelhos auditivos, Implante Coclear
(IC) e BAHA;
Conecta com a TV e outros dispositivos de multimídia;
Vários microfones podem ser utilizados em
conjunto e ao mesmo tempo;
Roger Pen possui Bluetooth para transmitir as
chamadas telefônicas do celular diretamente para
os seus aparelhos auditivos.

•

A linha de produtos Roger inclui um microfone
concebido cuidadosamente para se adequar a
qualquer aluno e situação. Com o microfone
Roger Touchscreen Mic e os vários receptores
Roger, a compexidade deixa de existir e os
estudantes ouvem o professor com clareza.

Entre em contato com o seu
profissional de saúde auditiva para
agendar uma demonstração ou visite
www.phonak.com.br/wireless para
mais informações.
Porque ouvir é acreditar!

Life is on
Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para
aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos
fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas
pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu
sucesso social e emocional.
Life is on.
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