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Phonak olarak hayatı tam anlamıyla yaşayabilmek için iyi 
işitmenin şart olduğuna inanıyoruz. 70 yılı aşkın süredir 
misyonumuza bağlı kalarak, insanların hayatlarını sosyal 
ve duygusal yönde iyileştirecek öncü işitme çözümleri 
geliştiriyoruz. Life is on.

www.phonak.com/kids

Phonak pediatric solutions

Bir Sonova markası
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Bluetooth® markası, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli bir  
markadır.

Çocuklara özel tasarım
Çocuklar için tasarlanan Sky M, IP68* 
standartlarındaki sağlamlığı ile sektör lideridir. 
Çocuğunuzun işitme cihazlarının, ıslak havalarda bile 
doğru çalışacağını bilmenin verdiği güvene sahip 
olabilirsiniz.

Kurcalamaya dayanıklı özellikler
Kurcalamaya dayanıklı boynuz ve yeni dayanıklı pil 
kapağı sayesinde küçük çocuğunuz güvendedir.

Yeni gösterge ışığı
Yeni tasarım gösterge ışığı kolay kullanımlıdır, göze 
çarpmaz ve işitme cihazının durumunu açıkça gösterir.

Karıştır & Eşleştir
Çocuklar, kişisel tercihlerine uyan çeşitli renkler 
arasından seçim yapabilir.

* IP68, işitme cihazının suya dayanıklı ve toz geçirmez olduğunu gösterir. 
IEC 60529 standardına göre 60 dakika boyunca suyun 1 metre altında 
ve 8 saat boyunca bir toz odasında çalışabilir durumda kalmıştır.

Life is on 

Phonak SkyTM Marvel 
İlk seste aşk



“Servis ve karşılama”nın gücü
Bir ebeveyn olarak etkileşimlerinizin, çocuğunuzun 
konuşma ve dil gelişimi, akademik başarısı ve genel 
durumu üzerinde derin bir etkisi vardır.1
 
“Servis ve karşılama” olarak bilinen bu etkileşimler 
beyni uyaran, iletişim ve sosyal becerileri destekleyen 
faydalarla doludur.2 

Nitelik ve niceliğin önemi
Sadece önemli olan servis ve karşılamanın sayısı 
değil, aynı zamanda kullandığınız dilin çeşitliliği, 
karmaşıklığı ve çocuğunuzun bunu ne kadar net 
duyabildiğidir.3

Bu nedenlerden dolayı, çocuğunuza bu yolculuğunda 
gerçekten güçlendirici bir çözüm sunmak önemlidir. 
Bu sayede, bu işitme yolculuğunda anlamlı ilişkiler 
kurar ve geliştirirler.

Akıllı telefonlara, Roger mikrofonlara ve 
daha fazlasına bağlantı
Diğer pediyatrik işitme cihazlarının aksine, Sky Marvel, 
her akıllı telefondan ve Bluetooth® özellikli 
cihazlardan doğrudan telefon görüşmeleri ve ses 
aktarımı sağlar.

Roger, konuşmayı çocuğunuzun kulağına doğrudan 
net bir şekilde ileterek mesafe ve gürültü etkilerinin 
üstesinden gelmeye yardımcı olur ve RogerDirect™ 
sayesinde ek bir cihaz kullanmaya gerek yoktur. 
 

Yeni güçlü şarj edilebilir
Sky M-PR tek kullanımlık pillerin sorunlarını ortadan 
kaldırır. Sadece 3 saatte tam olarak şarj olduğunda, 
çocuğunuz 10 saatlik Roger veya medya aktarım dahil 
tüm gün işitme sağlayabilir.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, evde 
Roger gibi bir mikrofon sistemi kullanan küçük 
çocukların, kullanmayanlara kıyasla dil 
becerilerini daha yüksek düzeyde geliştirdiği 
görülmüştür.4

Sky Marvel
Phonak’ın, çocuklara, hayata en iyi başlangıcı 
yapmalarını sağlayacak çözümler sunma sözü vardır. 
Yeni Sky M portföyü, daha önce hiç olmadığı kadar fazla 
iletişim gücüne sahip, genç hayatları şekillendirmeye 
yardımcı olan dünyanın ilk pediyatrik çözümlerinin 
benzersiz bir kombinasyonunu sunar.

Sky Marvel ile:
- Net, zengin ses
- Akıllı telefonlara, Roger mikrofon ve daha fazlasına         
  bağlantı
- Şarj edilebilir
- Çocuklara özel tasarım

Net, zengin ses
AutoSense Sky OS, çocukların her gün yaşadığı dinleme 
durumlarını tanıyan ve otomatik olarak adapte olan 
dünyanın ilk pediyatrik işletim sistemidir. 
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