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A Sonova brand

Et barn skal kunne nyde 24 timers hørelse 
på kun én opladning

Phonak SkyTM B-PR



Sjovt design
Det eksklusive Mix & Match-koncept indeholder syv 
farvede hooks og 14 farver til høreapparathuset, så 
hvert barn kan vælge den perfekte farvekombination, 
som passer til netop deres personlighed.
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 Hooks i forskellige farver til børn
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Phonaks løsninger til børn:  
Nøglen, der låser op for et barns fulde potentiale 
Man plejer at sige, at man lytter med ørerne, men ifølge 
videnskaben hører vi faktisk med hjernen.1 Vores ører 
hjælper lyd med at nå ind til hjernen, og på den måde 
kan de ses som ”døre” ind til hjernen.

I lyset af denne betragtning kan hørenedsættelse ses 
som et problem med disse døre – en forhindring,  
der blokerer for, at vigtige lydmæssige oplysninger når 
ind til hjernen.

Phonak har udviklet en række unikke evidensbaserede 
løsninger til børn, der fjerner disse forhindringer og 
giver klare og tydelige signaler, som giver dit barn 
adgang til de millioner af ord og timer med lytning,  
der kræves for at tale og læse et givet sprog – og lære  
i al almindelighed.

Optimeret og forenklet hørepræstation
Hos Phonak tror vi på at forenkle vores brugeres liv.  
Vi har forståelse for, at dit barns høreapparater skal 
levere den bedst tænkelige lyd, justeres automatisk 
efter omgivelserne og passe ind i dit barns aktive liv.2, 3



En hel dags kontrol – i børnehøjde 
Sky B-PR er det første genopladelige høreapparat, som er 
udviklet specifikt til børn. Det indeholder et lithium-ion-
batteri, som forenkler livet for dit barn med en række 
banebrydende fordele inden for høreapparater til børn.4

• Lynopladning – fuldt opladet på kun tre timer  
En lynopladning på 30 minutter giver op til seks 
timers batteritid 

• Lang batteritid – et fuldt opladet batteri varer en 
hel dag*, selv med op til 10 timers brug af Roger™**

• Brugervenlig – tilpasser sig automatisk efter dit 
barns lyttemiljø 

• Problemfri – intet behov for at købe eller udskifte 
batterier 

Altid aktivt
Sky B-PR har tre brugervenlige opladningsmuligheder:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack  

Mini Charger

Charger Case

Power Pack



Høj ydeevne på det punkt, hvor det er vigtigst for børn 
Phonak Sky B-PR har de samme dedikerede funktioner 
som Sky B-høreapparater, herunder AutoSense Sky OS 
og den adaptive SoundRecover2, så du kan stole  
trygt på, at dit barn får den bedste ydeevne med sit 
høreapparat, uanset tid og sted. Sammen med Roger-
teknologien kan børn lære at mestre hverdagens 
komplekse lyttesituationer.

Sikker og stærk
• Vandafvisende (IP68)*** – intet behov for at tage 

dit barns høreapparater ud på grund af lidt regn
• Robust – stærke nok til selv de mest aktive børn
• Sikkerhed – de børnesikrede hooks er sikre nok til 

at modstå små nysgerrige fingre, og det indbyggede 
batteri kan ikke tages ud

• Statusmeddelelse – det brugervenlige indikatorlys 
viser tydeligt, at høreapparatet er tændt, at Roger-
programmet er aktivt og når batteriniveauet er lavt

Charger Case

* 16 timers hørelse med 10 timers brug af Roger eller lydstreaming.
**  Roger-teknologien kan aktiveres ved hjælp af ComPilot II med  

Roger X eller Roger MyLink.
*** IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt.  
  Det er testet og tåler nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter  

og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529.  
Der var ingen spor af støv i huset.
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Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har 
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere 
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale 
og det følelsesmæssige plan. Life is on. 

www.phonak.com/kids

Life is on


