Phonak Bolero B
TM

Inclusief
Oplaadbare
Power AHO

Gewoon 24 uur* hoorgenot op één accu. Life is on.

Phonak introduceert
de nieuwe Bolero B met
oplaadbare technologie
Phonak, de toonaangevende leverancier op het gebied van
hooroplossingen die uw leven veranderen, biedt u de nieuwe
Bolero B-productlijn, die innovatieve technologieën bevat
waardoor u moeiteloos kunt horen.
Oplaadbaar model

Nieuwe AutoSense OS™

• Gewoon 24 uur* hoorgenot
op één accu

• Ongeëvenaarde hoorprestaties
in alledaagse luistersituaties2

• De snelst oplaadbare hoortoestellen
ooit1

• Past zich simpelweg automatisch aan
iedere geluidsomgeving aan, zodat u de
hoortoestellen niet handmatig hoeft bij
te stellen3,4

• Eenvoudig te gebruiken en geen
gedoe met wegwerpbatterijen
• Baanbrekende geïntegreerde,
oplaadbare lithium-ion-accu
• Vocht- en stofbestendig

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Gewoon 24 uur*
hoorgenot op één accu.
Life is on

Phonak Bolero B-PR beschikt over een speciaal ontwikkelde, geïntegreerde,
oplaadbare lithium-ion-accu, die 24 uur* hoorgenot kan bieden op één accu.
In de oplaadbare Phonak Bolero B-PR hoortoestellen wordt onze nieuwste,
hoogwaardigste technologie gecombineerd met baanbrekende accutechnologie.
Geen gedoe meer met wegwerpbatterijen die klein en moeilijk te gebruiken zijn.
U kunt nu genieten van de vrijheid die u wordt geboden in de wetenschap dat Bolero
B-PR eenvoudig opgeladen kan worden, waardoor u hem de hele dag kunt gebruiken...
en zelfs 's nachts, indien nodig.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Slimme
oplaadmogelijkheden

Bolero B-PR biedt u zelfs 24 uur* hoorgenot nadat u deze 3 uur heeft opgeladen.
Als u haast heeft, kunt u erop vertrouwen dat u 6 uur lang kunt genieten van de beste
hoorprestaties nadat u het hoortoestel 30 minuten heeft opgeladen. Bolero B-PR
is bovendien verkrijgbaar met slimme oplaadmogelijkheden die eenvoudig te
gebruiken zijn, zodat u hem overal kunt opladen, zonder dat u zich zorgen hoeft te
maken dat hij leeg raakt.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Phonak Charger Case AHO Phonak Power Pack
Een oplader, droogkit en
Ideaal voor korte reizen
beschermend doosje in één. waarbij geen stroombron
beschikbaar is.

Phonak Mini Charger AHO
Meest compacte
oplaadmogelijkheid.

Bewezen tevredenheid met de oplaadbare oplossingen van Phonak
De belangrijkste
voordelen voor gebruikers van
oplaadbare oplossingen
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is uitgevoerd om de tevredenheid me
met het
oplaadbare hoortoestel van Phonak te onderzoeken. Hiertoe behoort de accuduur, de
oplaadtijd, het gebruik, het gebruiksgemak en
het ontwerp van het hoortoestel en de oplader.**

Gebruikerstevredenheid
Accuduur
en oplaadtijd

Het opladen t.o.v. het vervangen
van een batterij?
Gebruikers vinden het
dagelijks opladen
eenvoudiger.

9,4/10

84 %

Professionele aanbeveling
De meerderheid van audiciens raadt oplaadbare
hoortoestellen aan hun collega's aan.

9 van10
** Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution, juni 2016
Field Study News: The Phonak rechargeable hearing solution Part 2; in ontwikkeling,
december 2016 (verwachte beschikbaarheid)

ja!

Als uw hoortoestellen
zich vanzelf aan elke
geluidsomgeving
aanpassen. Life is on.
Geluid is overal en verandert voortdurend, afhankelijk van waar u bent.
Dit maakt luisteren zeer uitdagend en de taak die hoortoestellen moeten
uitvoeren zeer ingewikkeld.
Wat Bolero B en Bolero B-PR zo bijzonder maakt is hun unieke
besturingssysteem: AutoSense OS. Dit besturingssysteem voelt uw
omgeving aan en stelt uw hoortoestellen bij wanneer dit nodig is.
Het enige wat u hoeft te doen, is de hoortoestellen inschakelen; de rest
gebeurt automatisch.
Het maakt niet uit waar u bent of wat u doet: de Bolero B-hoortoestellen
zijn ontwikkeld om uw leven eenvoudiger te maken. Daarom kunt u met
de nieuwe, oplaadbare Bolero B-PR genieten van 24 uur* horen op één
accu.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten
draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Volautomatisch, zodat u
moeiteloos kunt luisteren,
waar u ook bent

AutoSense OS analyseert iedere 0,4 seconden de geluiden om u heen en kan
identificeren of u zich in een rumoerig restaurant, de auto, een concerthal of thuis
bevindt. Het hoortoestel is gebaseerd op meerdere functies en voegt deze
vervolgens samen om meer dan 200 afzonderlijke instellingen te creëren die zich
nauwkeurig aanpassen aan uw geluidsomgeving.
U kunt genieten van ongeëvenaarde hoorprestaties en geluidskwaliteit, zonder dat
u daarvoor uw hoortoestellen hoeft aan te passen ... waar het leven u ook mag
brengen.3, 4

Omdat twee oren beter
horen dan één

Wanneer het om u heen rumoerig is, wordt het moeilijk om te verstaan wat er wordt
gezegd. Om effectief te kunnen werken, maakt AutoSense OS gebruik van een
technologie genaamd Binaural VoiceStream Technology™.
Twee oren horen beter dan één en hetzelfde geldt wanneer u hoortoestellen gebruikt.
Binaural VoiceStream Technology is ontwikkeld om moeilijke luistersituaties het hoofd
te bieden door te simuleren wat de hersenen doen wanneer geluid beide oren
binnenkomt. De verbinding tussen deze twee hoortoestellen zorgt ervoor dat u kunt
profiteren van het horen van spraak in beide oren, voornamelijk in een luidruchtige
omgeving5, aan de telefoon of wanneer u de spreker niet kunt aankijken.

Meer hoorprestaties
in situaties waarin
u ze het meest nodig
heeft
Meer verstaan in lawaai
Een verbetering van 60% voor spraakverstaan ten opzichte van
geen hoortoestellen doordat het hoortoestel zich op één stem
in een luidruchtige omgeving richt.5

Beter spraakverstaan
Een verbetering van 20% voor spraakverstaan dankzij de
automatische selectie van de beste instellingen voor alledaagse
luistersituaties.3,4

Horen in de auto
U hoeft 37% minder moeite te doen om naar gesprekken te kunnen
luisteren in de auto ten opzichte van voorafgaande technologieën.6

Hoor zachte stemmen
Een verbetering van 10% voor het verstaan van zachte
stemmen met onze nieuwste producten.7

Natuurlijke muziekbeleving
Het best beoordeelde hoortoestel voor geluidskwaliteit van muziek.8

Bolero B is verkrijgbaar
in 4 modellen, meerdere
prestatieniveaus en
9 kleuren, zodat u hem
kunt aanpassen aan uw
specifieke behoeften

Sand Beige
P1

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Bevat een baanbrekend
oplaadbaar model

Bolero B-M

Velvet Black
P8

Bolero B-P

Alpine White
T7

Bolero B-SP

Beige
01

Bolero B-PR
Met luisterspoel en volumeregelaar

Vocht- en stofbestendig IP68

Draadloze accessoires van
Phonak om de prestaties
van uw hoortoestellen te
verbeteren
Phonak biedt een scala aan draadloze
Phonak biedt speciale, draadloze Rogeraccessoires om de prestaties van uw hoortoe- oplossingen voor de moderne werkvloer,
stellen te verbeteren wanneer dat nodig is.
waar communicatie van het allerhoogste
belang is om succesvol te zijn. De
Om u nog meer te laten verstaan tijdens het
oplossingen, die compatibel zijn met
televisiekijken, tijdens het bellen of tijdens het vrijwel alle hoortoestellen, maken het
luisteren naar muziek, hebben wij de
voor u eenvoudiger om u op het werk te
draadloze oplossing ontwikkeld die aan al uw richten in plaats van op uw gehoor.
behoeften voldoet. Deze stellen u ook in staat
om volledig deel te nemen in luidruchtige
situaties, wanneer de spreker zich op afstand
bevindt of wanneer er meerdere sprekers zijn.

1 Whitepaper: Phonak Insight. Phonak rechargeable hearing aids, Hirchak, D. en 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 Phonak Internal Validation, 2014. Speech in Car study.
7 Phonak Internal Report, januari 2015. Expansion study. Results of investigation completed at University of Lübeck.
8 Phonak Field Study News, februari 2016. Phonak Venture Music program benchmark.

Ga naar www.phonak.com/bolerob voor meer informatie

Life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.
Life is on.
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