
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

Phonaks løsninger til børn

A Sonova-brand
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Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende  
Bluetooth SIG, Inc.

Design, der er specialudviklet til børn
Sky M, som er specialudviklet til børn, er branchens 
mest robuste produkt takket være en IP68-rating*. 
Det betyder, at du kan være helt sikker på, at dit barns 
høreapparater fungerer, som de skal, også selv om 
de bliver lidt våde.

Børnesikring
Den børnesikrede hook og den nye børnesikrede 
batteriskuffe sikrer en altid problemfri hørelse. 

Nyt indikatorlys
Det nyudviklede indikatorlys er intuitivt og diskret 
og angiver tydeligt høreapparatets status.

Mix & Match
Der er mange flotte farver, som barnet kan vælge 
imellem.

* IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Ved  
test er det blevet påvist, at det tåler kontinuerlig nedsænkning i vand 
på én meters dybde i 60 minutter og otte timer i et støvkammer  
i henhold til standarden IEC 60529.

Life is on 

Phonak SkyTM Marvel 
Kærlighed ved første 
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Betydningen af "belønningsinteraktioner"
Dine interaktioner med dit barn har stor betydning for 
barnets tale- og sprogudvikling, indlæringsevne og 
generelle velvære.1
 
De såkaldte "belønningsinteraktioner" stimulerer 
hjernen og understøtter udviklingen af kommunikative 
og sociale færdigheder.2 

Både kvantitet og kvalitet er afgørende
Det er ikke kun antallet af belønningsinteraktioner, der 
er afgørende, men også diversiteten og kompleksiteten 
af det, der bliver sagt, samt hvor klart og tydeligt 
barnet kan høre det.3

Det er derfor vigtigt, at der vælges en løsning, som 
sikrer barnet god hørelse i alle situationer og gør det 
i stand til at skabe relationer og knytte tætte bånd 
til andre.

Kompatibelt med smartphones,  
Roger-mikrofoner m.m.
Som det eneste høreapparat til børn kan Sky Marvel 
streame telefonsamtaler og lyd direkte fra stort set 
alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede enheder. 

Roger modvirker udfordringer i form af afstand og 
støj, så der altid overføres klar og tydelig talelyd 
direkte til barnets ører, og takket være RogerDirect™ 
er der ikke behov for andre enheder. 
 

Ny og effektiv genopladningsteknologi
Med Sky M-PR slipper man for besværet med 
engangsbatterier, for høreapparaterne kan lades  
helt op på blot tre timer, hvorved barnet er sikret  
en hel dags hørelse inklusive ti timers Roger- eller 
mediestreaming. 

I en nyligt gennemført undersøgelse er det 
desuden blevet påvist, at mindre børn, som 
benytter et trådløst mikrofonsystem såsom  
Roger derhjemme, opnår mere veludviklede 
sprogfærdigheder.4

Sky Marvel
Hos Phonak udvikler vi løsninger med det formål at 
give børn med hørenedsættelse den bedst mulige start 
i livet. De unikke produkter i den nye Sky M-serie, som 
er de mest avancerede høreløsninger, der nogensinde 
er udviklet til børn, giver optimale betingelser for 
kommunikation og udvikling. 

Sky Marvel udmærker sig ved følgende:
- Klar, fyldig lyd
-  Kompatibilitet med smartphones, 

Roger™-mikrofoner m.m. 
- Genopladningsmulighed
- Design, der er specialudviklet til børn

Klar, fyldig lyd
AutoSense Sky OS er det første operativsystem 
i verden, der er i stand til at registrere og automatisk 
tilpasse sig til de lyttesituationer, som børn befinder 
sig i hver eneste dag.
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