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Som rico e claro

Aplicativo 
inteligente

Conecta-se 
a smartphones, 
TV e muito mais

Recarregável

Não é apenas um aparelho auditivo. 
É o multifuncional Marvel.

Phonak Marvel
Uma nova geração de Inteligência Artificial para aparelhos auditivos

A melhor experiência sonora  
desde o primeiro ajuste
A Inteligência Artificial do Phonak Marvel  reconhece o sinal 
e se adapta automaticamente para responder com precisão 
a uma quantidade ainda maior de situações auditivas1. Além 
disso esse recurso, Inteligência Artificial, também funciona 
para os sons transmitidos sem fio ao aparelho auditivo. Uma 
exclusividade Phonak.

E quais os benefícios para  
os pacientes?
•	 Qualidade sonora excepcional desde o  

primeiro ajuste2;

•	 Melhor compreensão da fala no ruído3;

•	 Redução do esforço auditivo4;

•	 Eleito o melhor em qualidade sonora na  
transmissão sem fio5.

O Phonak Marvel se conecta diretamente a smartphones iOS® ou Android™ ou a outros telefones habilitados com  
Bluetooth® e transmite qualquer tipo de áudio para os dois ouvidos.

1.000.000 de aparelhos auditivos Phonak
Marvel adaptados em 10 meses!



www.phonak.com.br   
www.facebook.com/phonakbrasil

SAC: 0800 701 8105   
fale.conosco@phonak.com

Para mais informações envie um email para produto@phonak.com 

Som rico e claro
 Qualidade sonora excepcional desde o  
 primeiro ajuste2;

 Melhor compreensão de fala no ruído3;

 Redução do esforço auditivo no ruído4;

 Eleito o melhor em qualidade sonora na  
 transmissão sem fio5.
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Conecta-se a smartphones, 
TV e muito mais
 Conecta-se diretamente a smartphones iOS®, 
 Android™ e a outros dispositivos eletrônicos 
 de uso diário;

 Chamadas no modo mãos livres usando  
 os aparelhos auditivos como fones  
 de ouvido sem fio;

 Transmite programas de TV e filmes com o  
 Phonak TV Connector;

 Transmite diretamente a tecnologia Roger™ para 
 os aparelhos auditivos graças ao RogerDirect™.
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A marca Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade Bluetooth SIG, Inc.
IOS é uma marca comercial da Cisco, Inc.
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Recarregável
 Dia inteiro de audição, incluindo transmissão  
 sem fio ilimitada;

 Liga automaticamente quando  
 retirado do carregador;

 Recarga super rápida;

 Bateria projetada para  
 durar 6 anos.

Aplicativo Inteligente
Aplicativo myPhonak app:

 Ajuste e personalização do som em tempo real;

 Personalização avançada  
 de situações auditivas.


