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

www.phonak.com.br
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105

Soluções pediátricas Phonak

Uma marca Sonova
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A marca Bluetooth® é uma marca registrada  
de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Design específico para crianças
Feito para crianças, o Sky M apresenta uma robustez 
líder na indústria com uma classificação IP68*. 
Você pode ter a confiança de saber que os aparelhos 
auditivos do seu filho funcionarão corretamente, 
mesmo quando a vida fica um pouco molhada.

Características de segurança
O seu filho está seguro graças ao gancho com travas 
e à nova trava do compartimento da bateria. 

Nova luz indicadora
Uma luz indicadora com um novo design intuitivo e 
discreto confirma claramente o status do aparelho 
auditivo.

Misturar e combinar
As crianças podem escolher entre uma variedade de 
cores divertidas que realmente combinam com sua 
personalidade.

* IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e está protegido 
contra poeira. O aparelho resistiu a uma submersão contínua em água a 
1 metro de profundidade durante 60 minutos e a 8 horas de exposição 
em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.

Life is on 

Phonak SkyTM Marvel 
Amor ao primeiro som



O poder do jogo da "ação e reação"
Como pais, suas interações têm um impacto profundo 
no desenvolvimento da fala e da linguagem, no 
aprendizado e no bem-estar geral do seu filho.1
 
Essas interações, denominadas de jogo da "ação e reação", 
estão repletas de benefícios que estimulam o cérebro e são 
a base para que as habilidades sociais e de comunicação  
se desenvolvam.2 

Tanto a quantidade como a qualidade 
importam
Não é somente o número de ações/reações que importa, 
mas também a variedade e complexidade da linguagem 
que você usa e a clareza com que a criança te escuta.3

Por estes motivos, é importante fornecer à criança uma 
solução que a empodere de forma verdadeira na sua 
jornada auditiva, ao mesmo tempo que constrói e 
fortalece essas relações significativas.

Conecta-se a smartphones, microfones 
Roger e muito mais
Diferente de outros aparelhos auditivos pediátricos, o 
Sky Marvel transmite chamadas telefônicas e áudio 
diretamente de praticamente todos os smartphones e 
dispositivos com Bluetooth®. 

O Roger ajuda a superar os efeitos da distância e 
do ruído, transmitindo a fala clara e diretamente para 
os ouvidos da criança e, graças ao RogerDirect™, não 
há necessidade de utilizar dispositivos adicionais. 
 

 

Além disso, um estudo recente concluiu que as 
crianças que usaram um sistema de microfone 
remoto em casa, como o Roger, apresentaram 
melhora no desenvolvimento das habilidades  
mais complexas de linguagem em comparação 
com as que não usaram.4

Sky Marvel
A Phonak tem o compromisso de criar soluções que 
ofereçam às crianças o melhor começo de vida possível. 
O novo portfólio do Sky M traz uma combinação 
exclusiva das primeiras soluções pediátricas do mundo 
com um poder de comunicação nunca antes visto que 
ajuda a transformar a vida dos jovens ouvintes. 

O Sky Marvel oferece:
- Som rico e claro
-  Conexão com smartphones, microfones Roger™ e 

muito mais 
- Design específico para crianças

Som rico e claro
O AutoSense Sky OS é o primeiro sistema operacional 
pediátrico do mundo que reconhece e se adapta 
automaticamente às situações auditivas de vida  
da rotina da criança.
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    Roger Pen™                            Microfone Roger Clip-On


