
Phonak BoleroTM Marvel
Kærlighed ved første lyd



Marvel-
høreapparaterne er 
beviset på vores 
bestræbelser på at 
forbedre brugernes 
hørelse uden 
begrænsninger



I over 70 år har Phonak stræbt efter at skabe 
høreapparater, der forbedrer folks liv. Med hvert nye 
Phonak-produkt har vi rykket grænserne for 
høreteknologi og skabt løsninger, som giver fremragende 
lydkvalitet, er nemme at bruge og giver velvære. 

Vores seneste udvikling er resultatet af flere års 
omfattende forskning og udvikling i ét fantastisk 
stykke teknologi. Vi har fokuseret på, hvad du ønsker 
og forventer fra et førsteklasses høreapparat – 
en klar og detaljeret lydoplevelse. 

Ved hjælp af denne filosofi og moderne teknologi  
har vi udviklet et multifunktionelt høreapparat,  
der giver dig en "kærlighed ved første lyd"-oplevelse. 

Vi præsenterer Phonak Bolero Marvel:
• Klar, fyldig lyd 
•  Kompatibelt med smartphones  

(iOS® og Android™), TV m.m.
•  Genopladelige modeller
•  Praktiske apps 

Bolero er et såkaldt bag-øret-høreapparat 
(BTE-høreapparat), og det er ensbetydende 
med maksimal pålidelighed og robusthed.



Kærlighed ved  
første lyd – 
hver eneste dag!

•  Exceptionel lydkvalitet fra  
første tilpasning1

•  Bedre taleforståelse i støj2

• Reduceret lyttebesvær i støj3

• Streaming af lyd i topkvalitet4

 



Kærlighed ved  
første lyd – 
hver eneste dag!

Når vi siger "kærlighed ved første lyd", mener vi ikke 
blot den første gang, du prøver Phonak Audéo™ Marvel™-
høreapparaterne – vi mener hver eneste gang, du bruger 
dem. 

Fra det øjeblik, du bruger dine Marvel-høreapparater, 
kan du forvente en lydkvalitet i særklasse. Vi har opnået 
dette ved at forbedre vores teknologis dokumenterede 
ydeevne på alle måder, så dine Marvel-høreapparater 
fungerer som forventet – selv i de mest krævende 
omgivelser. 

Denne nye generation af Phonak-teknologi genkender 
og tilpasser automatisk lytteoplevelsen, så den passer 
til flere lyttesituationer end nogensinde før.5 Du kan 
glæde dig over bedre taleforståelse i støj2, mindre 
lyttebesvær3 og fremragende ydeevne i hverdagen.  
En god hørelse giver nemlig mulighed for at deltage 
socialt og kommunikere mere, hvilket øger din 
selvtillid. Tilføj den klare lydkvalitet, det effektive 
genopladelige batteri og muligheden for at tilslutte  
til smartphone og TV, så har du en ret god grund til at 
elske Marvel – hele dagen lang. 



Mageløse Marvel

Nutidens teknologi er i konstant forandring. Vores liv er 
fyldt med telefonopkald, beskeder, e-mails, TV og 
masser af apps. Phonak Bolero Marvel er udviklet 
med det formål at sikre dig problemfri forbindelse til 
de elektroniske produkter, du benytter i dagligdagen, 
med klar og detaljeret lyd. 

Smartphone-tilslutning
I modsætning til andre høreapparater på markedet 
opretter Marvel direkte forbindelse til enten iOS, Android-
smartphones eller andre telefoner med Bluetooth®, 
hvilket giver mulighed for at streame al lyd til dine ører. 
De indbyggede mikrofoner registrerer din stemme og gør 
det derved muligt at foretage håndfri telefonopkald. 
Opkald kan besvares eller afvises med ét tryk på knappen, 
også selv om telefonen er i den anden ende af rummet. 
Derudover kan du indstille din telefon til at modtage 
lydmeddelelser i dine Marvel-høreapparater. Men der er 
mere endnu: Marvel gør det også muligt at streame 
musik, videoer, e-bøger, podcasts m.m. i stereo. 



TV- og multimedieoplevelser
Phonak Bolero Marvel indeholder desuden den 
patenterede AirStream™ Technology, der leverer 
lyd i høj kvalitet fra et hvilket som helst TV og 
stereoanlæg,4 og den brugervenlige plug and play-
løsning TV Connector giver dig det fulde udbytte af 
TV-programmer og film.

Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner – eller 
måske endda endnu bedre, fordi Marvel-høreapparaterne 
kan skelne mellem streamede tale- og musiksignaler og 
automatisk justere lydkvaliteten derefter. 

Det kan du forvente:
•  Tilslutning til smartphones – iOS og Android
•  Tilslutning til en lang række elektroniske 

hverdagsprodukter
• Tilslutning til Roger™-mikrofoner og Phonak-tilbehør
•  Høreapparaterne fungerer som trådløse 

hovedtelefoner med stereolyd 
• Ekstra lang streamingtid takket være AirStream 

Technology



Roger™-teknologi forbedrer hørepræstationen 
I situationer, hvor støj og afstand indvirker på hørelsen, 
kan det være en særligt stor udfordring at forstå, hvad 
der bliver sagt. Det er her, Roger-teknologien kommer 
ind i billedet, for den forbedrer hørepræstationen.6

 
Roger-teknologien blev udviklet i 2013 og betragtes 
i dag som en milepæl inden for trådløs teknologi. Roger 
fungerer på den måde, at den opfanger stemmesignalet 
fra den, der taler, og overfører det trådløst til lytteren, 
samtidig med at baggrundsstøjen reduceres. 
 
Marvel-høreapparater er udstyret med RogerDirect™, 
der gør det muligt at streame direkte fra Roger-enheder 
til Marvel-høreapparater uden ekstern modtager. 
Med denne unikke innovation kan du deltage uhindret 
i samtaler, selv i meget støjende omgivelser som 
restauranter, arbejdsmøder og skoleaktiviteter.

Hvad får du ud af det?
•  Marvel og Roger – den optimale løsning 

til udfordrende lyttesituationer
•  Udviklet med henblik på at forbedre 

taleforståeligheden i støj og over større afstande
•  En smart og diskret løsning





Fordelene ved 
genopladelige 
batterier
Phonak har været banebrydende inden for 
genopladelige batterier i høreapparatsindustrien med 
indførelsen af genopladelige lithium-ion-batterier. 
Marvel-høreapparater fås også med denne teknologi, 
hvilket gør dem hurtige at oplade og langtidsholdbare. 
Med andre ord: nem håndtering og intet besvær med 
engangsbatterier! Bare oplad dem, og tag af sted.



Ligesom din mobiltelefon er Phonak Bolero Marvel 
altid klar til brug, så snart du tager dem på. De tænder 
automatisk, når de fjernes fra opladeren, og slukker 
igen, når de placeres i opladningsetuiet. Få ubegrænset 
hørelse og streaming i løbet af dagen takket være de 
genopladelige batterier.

Det kan du forvente:
•  Brugervenlighed – ikke mere besvær 

med engangsbatterier
•  Opladningen rækker til en fuld dags hørelse 

inklusive streaming
•  Lynhurtig opladning 
•  Batteriet er udviklet til at kunne holde i seks år

Fås med brugervenlige opladningsmuligheder, bl.a. 
Charger Case BTE RIC med USB-C-stik. 





myPhonak-appen
Denne brugervenlige app gør det nemt for dig at 
få det optimale ud af dine Marvel-høreapparater. 
Takket være de forskellige appfunktioner kan du altid 
føle dig helt sikker på, at dine konkrete hørebehov 
varetages på bedst mulig vis.7 

Apps-olut mageløs!



Det kan du forvente:
•  Nem og diskret fjernbetjening:  

Lydstyrken i dine høreapparater kan justeres ved at 
vælge et bestemt program eller lydscenarie, og lyden 
kan tilpasses yderligere via avancerede funktioner

• Mulighed for at gemme personlige indstillinger
• Mine høreapparater:  

Du kan få flere oplysninger om dine høreapparaters 
batteristatus, personligt tilpassede programmer og 
statistikker 





Bolero Marvel fås 
i en række 
forskellige modeller 
og farver

Batteridrevet model

Farver

Bolero M-M

Sandalwood Chestnut Champagne Silver GraySand Beige



Vand- og støvafvisende iht. IP68

Graphite Gray Velvet Black Alpine White Beige

Bolero M-PR

Genopladelig model
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Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende 
Bluetooth SIG, Inc.

IOS er et varemærke tilhørende Cisco, Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.



Det er mere end  
blot et fantastisk 
høreapparat.
Det er et 
multifunktionelt 
vidunder.



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.

www.phonak.dk
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