
Phonak AudéoTM B-Direct
Håndfri tale 
der er 
Made for All



Dit høreapparat der er 
nemt at koble til både 
mobiltelefon og TV
Hos Phonak stræber vi efter at skabe innovativ 
høreteknologi, der forbedrer livskvaliteten for personer 
med høretab. Vores patenterede teknologi skaber 
høreapparater, der er nemme at tilpasse alle lydmiljøer 
helt automatisk, og giver en fremragende 
hørepræstation i alle lyttesituationer.1

Phonak Audéo B-Direct er vores første høreapparat, 
der er designet til nemt at kunne tilsluttes din mobilte-
lefon og dit TV – og selvfølgelig hele verden omkring 
dig. 

  • Nyd friheden ved universelle tilkoblingsmuligheder

  • Kompatible med alle Bluetooth®-telefoner* 

  • Besvar opkald med et tryk på dine høreapparater 

  • Tal håndfrit i telefon ved at bruge dine høreapparater som et  

    trådløst headset

  • Oplev knivskarp TV-lydkvalitet2

  • Gør dine høreapparater til trådløse TV-hovedtelefoner



Kobl direkte op til en 
filmaften med 
TV Connector
Phonak Audéo B-Direct er nemt at tilkoble dit TV eller dit 
stereoanlæg via den nye, kompakte Phonak TV Connector 
Multimedia Hub. Denne plug & play-løsning omdanner 
dine høreapparater til trådløse hovedtelefoner, så du kan 
nyde dine yndlings-TV-programmer og film i knivskarp 
stereolydkvalitet.2

Dit høreapparat giver 
dig mulighed for 
at tage telefonen 
trådløst
Phonak Audéo B-Direct fungerer på samme måde som 
et trådløst Bluetooth-headset, da det bruger de ind- 
byggede mikrofoner til at opfange din stemme ved 
telefonopkald. 

Du kan nu høre telefonen ringe direkte i dine høreap-
parater. Du har også mulighed for at besvare eller 
afvise opkald med et enkelt tryk på en knap på dit 
Audéo B-Direct. Selv om du sidder i den anden ende af 
stuen, er det ikke nødvendigt at rejse dig for at finde 
telefonen – mere håndfrit bliver det ikke.



Kobl op til en hvilken 
som helst mobiltelefon

Phonak Audéo B-Direct indeholder banebrydende 
teknologi, der giver dig mulighed for at tilslutte det 
direkte til alle Bluetooth®-telefoner*. Det er ligegyldigt, 
om du bruger iOS-, Android- eller andre typer mobiltele-
foner.  Du skal blot parre dine høreapparater og besvare 
opkaldet – nemmere bliver det ikke! 

De direkte tilkoblingsmuligheder i Audéo B-Direct giver 
dig mulighed for at justere dine høreapparater fra alle 
typer smartphones* med den nye Phonak Remote app.

1  Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of 
Automatic Classification Systems Across Manufacturers. Phonak Field Study 
News, hentet fra https://www.phonakpro.com/us/en/resources/informati-
on-forms/evidence.html, åbnet 11. juni, 2017.

2  Nyheder om feltstudier under udarbejdelse. Forventes klar i september 2017 på 
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.
html. Skriv til os på adressen claims@phonak.com, hvis du vil have flere 
oplysninger.

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende 
Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, Apple-logoet, iPhone og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er 
registreret i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple 
Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google 
Inc.

Yderligere oplysninger finder du på www.phonak.com/audeob

Lydstyrkejustering af 

venstre/højre side



Audéo B-Direct fås i 
3 ydelsesniveauer og
9 farver så du kan 
tilpasse modellen til 
dine behov

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Sand Beige
P1

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

Vand- og støvafvisende 
iht. IP68



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.dk

Life is on

Vand- og støvafvisende 
iht. IP68


