Phonak Bolero B-R
TM

Genopladelige
høreapparater med
indbygget
litiumionbatteri

Når du kan nyde 24 timers* hørelse på kun én opladning,
life is on

Vi præsenterer det nye
Phonak Bolero B med
genopladningsteknologi
Verdens førende leverandør af livsforvandlende høreløsninger,
Phonak, lancerer nu den nye serie af høreapparater Bolero B med
innovative løsninger, der gør hørelse til en ubesværet del af livet.
Genopladelig model

Nyt AutoSense OS™

• 24 timers* hørelse på kun
én opladning

• Hørepræstation i særklasse i alle
hverdagens lyttesituationer2

• Høreapparater med markedets
hurtigste genopladning1

• Tilpasser sig automatisk ethvert lyttemiljø
uden behov for manuel justering af
høreapparaterne3,4

• Nem håndtering og intet besvær med
engangsbatterier
• Banebrydende, indbygget genopladeligt
lithium-ion-batteri
• Vand- og støvafvisende
* Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.
Se www.phonakpro.dk/evidence

Når du kan nyde
24 timers* hørelse
på kun én opladning,
life is on
Phonak Bolero B-PR er udstyret med et specialudviklet, indbygget genopladeligt
batteri af lithiumiontypen, der giver 24 timers* hørelse på blot én opladning.
De genopladelige Phonak Bolero B-PR-høreapparater kombinerer den nyeste
avancerede høreteknologi med en banebrydende batteriteknologi.
Slut med besværet med engangsbatterier, som er små og besværlige at håndtere.
I stedet kan du nu få gavn af friheden og selvtilliden, der følger med visheden om,
at Bolero B-PR er nemt at lade op og tage med i flere dage – og nætter – ad gangen,
om nødvendigt.

* Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.
Se www.phonakpro.dk/evidence

Intelligente
opladningsmuligheder

Med Bolero B-PR får du hele 24 timers* hørelse efter en kort opladningstid på blot
tre timer. Hvis du har travlt, kan du med en 30-minutters lynopladning få op til
6 timers brug. Bolero B-PR byder også på en række simple, men intelligente
opladningsmuligheder, så du kan oplade høreapparatet på farten uden at bekymre
dig om at løbe tør for strøm.

* Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.
Se www.phonakpro.dk/evidence

Phonak Charger Case BTE
Oplader, tørresæt og
beskyttende hårdt etui i ét.

Phonak Power Pack
Perfekt til korte ture uden
adgang til strøm.

Phonak Mini Charger BTE
Den mest kompakte
opladningsmulighed.

Dokumenteret tilfredshed med Phonaks genopladelige løsninger

De største fordele
med genopladelige løsninger
set fra brugernes synspunkt
brugervenlighed 1
hørefunktion

2

lades når som helst

3

Et studie
blev gennemført for at undersøge
tilfredsheden med Phonak genopladelige
høreapparater. Det omfattede batterilevetid,
ladetid, håndtering, brugervenlighed og
design af høreapparat og lader.**

Brugertilfredshed
Batterilevetid
og ladetid

Lade vs. skifte
batteri?
Brugere opfatter daglig
ladning som nemmere

84 %

9,4/10
Professionel anbefaling
De fleste specialister ville anbefale genopladelige
høreapparater til sine kollegaer.

9 af 10
** Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution, juni 2016
Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution Part 2 (under udarbejdelse),
dec. 2016 (forventet)

ja!

Når dine høreapparater
tilpasser sig til alle lyde
automatisk, life is on

Der er lyde overalt omkring os, og de ændrer sig hele tiden. Derfor
er det at lytte en betydelig udfordring, og den opgave, et høreapparat
skal udføre, er særdeles kompleks.
Bolero B og Bolero B-PR er nogle helt særlige løsninger i kraft af
det unikke operativsystem AutoSense OS, der løbende måler dine
omgivelser og justerer høreapparaterne derefter. Det eneste, du
skal gøre, er at tænde dine høreapparater – resten sker automatisk.
Det er ligegyldigt, hvor du er, og hvad du foretager dig. Bolero B-høreapparater
er skabt til at forenkle dit liv. Og med den nye genopladelige Bolero B-PR
kan du nyde 24 timers* hørelse på én enkelt opladning.

* Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.
Se www.phonakpro.dk/evidence

Fuldt automatisk ydelse
og problemfri hørelse
uanset sted og situation

AutoSense OS analyserer omgivelsernes lyde i 0,4-sekunders intervaller og kan
vurdere, om du befinder dig i en støjende restaurant, i en bil, i en koncertsal eller
derhjemme. Derefter kombinerer systemet en masse funktioner og genererer
over 200 unikke indstillinger for at matche dit aktuelle lydmiljø nøjagtigt.
Nu kan du nyde en høreoplevelse og lydkvalitet i særklasse uden at justere dine
høreapparater manuelt – uanset hvor livet fører dig hen.3, 4

Fordi to ører altid er
bedre end ét

I støjende omgivelser er det svært at forstå, hvad der bliver sagt under en samtale.
For at imødegå dette problem anvender AutoSense OS en teknologi ved navn Binaural
VoiceStream™.
To ører er bedre end ét – det gælder også, hvis man bruger høreapparater. Binaural
VoiceStream-teknologien imødegår udfordrende lyttesituationer ved at simulere,
hvad hjernen gør med lyd, der når begge ører. Ved at bruge to høreapparater får
du gavn af at kunne høre tale i begge ører, især i støjende omgivelser5, i telefonen,
eller når du ikke står direkte over for taleren.

Øget hørepræstation
i de situationer, hvor
du har mest brug for
det
Forstå mere i støjende omgivelser
60 % øget taleforståelighed ved at zoome ind på én ad gangen
i støjende omgivelser (kontra ingen høreapparater).5

Bedre taleforståelighed
20 % øget taleforståelighed takket være det automatiske valg
af bedste indstilling i hverdagssituationer.3,4

I bilen
37 % mindre anstrengende at lytte til samtaler under kørsel
sammenlignet med tidligere teknologier.6

Dæmpede stemmer
10 % øget taleforståelighed ved dæmpede stemmer sammenlignet
med vores nyeste produkter.7

Naturlig musikgengivelse
Topvurdering af høreapparatets lydkvalitet.8

Bolero B fås i fire
varianter, i ni forskellige
farver og med forskellige
ydelsesniveauer, så du
kan tilpasse modellen
i henhold til dine ønsker
og behov

Sand Beige
P1

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Herunder en banebrydende
genopladelig model

Bolero B-M

Velvet Black
P8

Bolero B-P

Alpine White
T7

Bolero B-SP

Beige
01

Bolero B-PR
med telespole og indstilling af lydstyrke

Vand- og støvafvisende iht. IP68

Trådløst Phonak-tilbehør,
som øger udbyttet af
dine høreapparater
Med Phonaks sortiment af trådløst
tilbehør får du endnu større udbytte af
dine høreapparater.

Hos Phonak tilbyder vi trådløse Rogerløsninger, der er skræddersyet til moderne
arbejdspladser, hvor effektiv kommunikation
er et meget vigtigt succeskriterie. Vores
Vores trådløse løsninger sikrer, at du får
løsninger er kompatible med de fleste
det hele med, hvad enten du ser fjernsyn,
høreapparater og gør det nemt for dig at
taler i telefon eller lytter til musik. De giver fokusere på at arbejde frem for at høre.
dig også mulighed for at deltage fuldt ud
i samtaler i støjende omgivelser, når der er
stor afstand til den, der taler, og når flere
personer deltager i en samtale.

1 Hvidbog: Phonak Insight. Phonak rechargeable hearing aids, Hirchak, D., og Omisore, D., 2016.
2 Phonak Field Study News, juli 2016. Comparing objective and subjective outcomes of Automatic Classification
Systems Across Manufacturers.
3 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening
Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
4 Phonak Field Study News, juni 2015. AutoSense OS: Benefits of the next generation of technology automation.
5 Phonak Field Study News, april 2011. StereoZoom: Improved speech understanding even with open fittings.
6 Intern Phonak-validering, 2014. Speech in Car-undersøgelse.
7 Intern Phonak-rapport, jan. 2015. Undersøgelse af udvidelse af dynamikområdet. Resultater af en undersøgelse
udført ved universitetet i Lübeck.
8 Phonak Field Study News, feb. 2016. Phonak Venture Music-benchmark.

Du kan få nærmere oplysninger på adressen www.phonak.com/bolerob

Life is on
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.
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