Phonak AudéoTM B
Automatisk
tilpasning til
alle lyde

Fuldautomatisk ydelse
og problemfri hørelse
uanset hvor du er
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.
Audéo B er en helt særlig løsning 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.
• Hørepræstation i særklasse til alle hverdagens 		
lyttesituationer.1
• Tilpasser sig automatisk ethvert lyttemiljø uden
behov for manuel justering af høreapparaterne.2, 3
Du kan derfor nyde lydene i dit liv uanset om du er i
hjemmet, på restaurant, i skolen, til fodbold, i en bil
eller til koncert.

To ører hører bedre...
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-teknologi
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 omgivelser, i
telefonen, eller når du ikke står direkte over for taleren.

Trådløst tilbehør
Med Phonaks sortiment af trådløst tilbehør får du
endnu større udbytte af dine høreapparater.
Uanset, om du har problemer med at forstå dialog eller
sang fra TV’et, telefonen eller musikken, har vi en
trådløs løsning til netop dit behov. Derudover får
du mulighed for at deltage fuldt ud i samtaler – selv på
afstand eller i støjende omgivelser.

Phonak DECT II fungerer
også til normalt hørende

Phonak TVlink II og
ComPilot II til streaming af
lyd fra TV og andre medier

Øget hørepræstation i
de situationer hvor du
har brug for det
Forstå mere i støjende omgivelser

60 % øget taleforståelighed ved at zoome ind på én
stemme ad gangen i støjende omgivelser (kontra
ingen høreapparater).4

Bedre taleforståelighed

20 % øget taleforståelighed takket være det
automatiske valg af bedste indstilling i
hverdagssituationer.2, 3

I bilen

37 % mindre anstrengende at lytte til samtaler under
kørsel sammenlignet med tidligere teknologier.5

Dæmpede stemmer

10 % øget taleforståelighed ved dæmpede stemmer
sammenlignet med vores nyeste produkter.6

Naturlig musikgengivelse

Topvurdering af høreapparatets lydkvalitet.7
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Audéo B-10

Audéo B-312

Sand Beige
P1

Champagne
P5

Velvet Black
P8

Audéo B-312T

Audéo B-13

Audéo B-R

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Alpine White
T7

Beige
01

Vand- og støvafvisende
iht. IP68

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

