
Phonak AudéoTM Marvel
Amor ao primeiro som



Os aparelhos 
auditivos Marvel 
expressam o nosso 
compromisso com a 
boa audição sem 
limitações



Por mais de 70 anos, a Phonak desenvolve aparelhos 
auditivos para proporcionar uma melhor qualidade 
de vida às pessoas. A cada novo produto, expandimos 
os limites da tecnologia auditiva e criamos soluções 
que oferecem excelente qualidade sonora, fácil 
manuseio e proporcionam uma verdadeira sensação 
de bem-estar. 

O Marvel é o resultado de anos de pesquisa e 
desenvolvimento, uma maravilha da tecnologia em 
um só dispositivo. Focamos nossa atenção no que 
você quer e espera de um aparelho auditivo – uma 
experiência sonora clara e rica. 

Com essa filosofia, combinada a uma tecnologia 
moderna, desenvolvemos um aparelho auditivo 
multifuncional capaz de fazer você se apaixonar à 
primeira experiência sonora. 

Apresentando o Phonak Audéo Marvel:
• Som rico e claro; 
•  Conecta-se a smartphones  

(iOS® e Android™), TV e muito mais;
•  Recarregável;
•  Aplicativos inteligentes. 



Amor ao primeiro 
som... todos os dias!

•		Qualidade	sonora	excepcional	
desde	o	primeiro	ajuste1;

•		Melhor	compreensão	da	fala	 
no ruído2;

•		Redução	do	esforço	auditivo	
no ruído3;

•		Eleito	o	melhor	em	qualidade	
sonora	na	transmissão	sem	fio4.



Amor ao primeiro 
som... todos os dias!

Quando dizemos amor	ao	primeiro	som, não se trata 
apenas da primeira vez que você experimenta o 
Marvel, mas todas as vezes! 

No primeiro momento em que coloca seus aparelhos 
auditivos Marvel, você se depara com uma qualidade 
sonora incomparável. Conseguimos isso aprimorando  
o desempenho comprovado de nossa tecnologia sob 
todos os aspectos, para que o Marvel funcione da forma 
esperada, mesmo nos ambientes mais desafiadores. 

Essa nova tecnologia Phonak reconhece e se adapta 
automaticamente para responder com precisão a uma 
quantidade de situações auditivas sem precedentes.5 
Você pode ter uma melhor compreensão da fala no 
ruído2, bem como um menor esforço auditivo3 e se 
surpreender com o desempenho dos seus aparelhos 
auditivos no seu dia a dia. Afinal, ao ouvir melhor 
você se torna mais participativo e se comunica mais,  
e por isso acaba se sentindo bem consigo mesmo! 
Associe isso a uma qualidade sonora nítida, 
tecnologia de bateria recarregável e à conectividade 
com smartphone e TV. Bem, essa é uma excelente 
razão para amar o Marvel…o dia todo, todos os dias! 



O que torna o 
Marvel ainda mais 
maravilhoso?
A tecnologia atual é como uma paisagem em constante 
mudança. Telefonemas, mensagens, e-mails, TV e vários 
aplicativos estão presentes em nossas vidas. O Phonak 
Audéo Marvel foi projetado para se conectar facilmente 
aos seus dispositivos eletrônicos do dia a dia, ao mesmo 
tempo em que fornece um som rico e claro. 

Conectividade	com	smartphone
Ao contrário de qualquer outro aparelho auditivo 
disponível, o Marvel pode se conectar diretamente ao seu 
smartphone iOS ou Android, ou a outros telefones 
habilitados com Bluetooth® e transmitir qualquer tipo de 
áudio para os seus ouvidos. Desfrute de chamadas 
telefônicas no modo mãos livres, pois os microfones do 
aparelho que captam a sua voz. As chamadas podem ser 
atendidas ou recusadas com um simples toque de botão, 
mesmo que o telefone esteja do outro lado da sala. Além 
disso, você também pode configurar as notificações do 
telefone para serem ouvidas pelos aparelhos auditivos 
Marvel. E não para por aí, pois o Marvel também oferece 
transmissão de som estéreo para música, vídeos, e-books, 
podcasts e muito mais! 



Experiência	com	TV	e	multimídia
O Phonak Audéo Marvel também possui o exclusivo 
AirStream™ Technology para obter o melhor em 
qualidade sonora na transmissão sem fio a partir  
de qualquer TV e sistema estéreo.4 Desfrute de seus 
programas de TV e filmes favoritos com uma solução 
fácil “plugue e use”, o TV Connector.

É como usar fones de ouvido sem fio – talvez ainda 
melhor, pois os aparelhos auditivos Marvel podem 
distinguir entre sinais transmitidos de música e fala e 
se ajustar automaticamente para proporcionar a você 
uma qualidade sonora otimizada. 

O	que	você	pode	esperar:
•  Conecta-se a smartphones – iOS e Android;
•  Conecta-se a vários dispositivos eletrônicos  

de uso diário;
• Conecta-se a microfones Roger™  

e acessórios Phonak;
•  Utilizados como fones de ouvido estéreo sem fio; 
• Tempo de transmissão extralongo graças à 

tecnologia AirStream.



Melhore	o	seu	desempenho	auditivo	com	
a	tecnologia	Roger™  
Nas situações em que o ruído e a distância aumentam, 
compreender o que se fala pode ser particularmente 
desafiador. É aqui que o Roger entra em cena para 
melhorar o seu desempenho auditivo.6

 
A tecnologia Roger foi desenvolvida em 2013 e 
atualmente é considerada uma referência na transmissão 
digital sem fio. Funciona captando a voz do interlocutor 
por meio de um microfone Roger e transmitindo-a sem 
fio para o ouvinte, reduzindo os efeitos do ruído de fundo. 
 
Os aparelhos auditivos Marvel apresentam o 
RogerDirect™, que possibilita	a	tecnologia	Roger	ser	
transmitida	diretamente	aos	aparelhos	auditivos	
Marvel	sem	a	necessidade	de	conectar	um	receptor	
externo. Com essa inovação exclusiva, você pode 
participar plenamente de conversas, mesmo em 
ambientes com bastante ruído como restaurantes, 
reuniões de trabalho e atividades escolares.

O	que	há	para	você:
•  Marvel e Roger, a solução imbatível para situações 

auditivas desafiadoras;
•  Desenvolvida para melhorar a compreensão de fala 

em situações de ruído e à distância;
•  Solução discreta e atrativa.





O poder 
da tecnologia 
recarregável
A Phonak foi pioneira na tecnologia recarregável no 
mercado de aparelhos auditivos com a introdução de 
baterias recarregáveis de íons de lítio. Os aparelhos 
auditivos Marvel também possuem esta tecnologia, 
com recarga super rápida e alta duração da bateria. 
Isso significa o fim dos inconvenientes das pilhas 
descartáveis! Basta carregá-los e ir para onde quiser!



Tal como o seu celular, o Phonak Audéo Marvel está 
sempre pronto para uso assim que você os coloca.  
Eles ligam automaticamente quando são removidos  
do carregador e desligam quando são colocados de 
volta no estojo de carregamento. Graças ao poder  
da tecnologia recarregável, você usufrui de audição  
e transmissão sem fio ilimitadas ao longo do dia.

O	que	você	pode	esperar:
•  Facilidade no uso – não há mais inconvenientes 

com pilhas descartáveis;
•  Dia inteiro de audição, incluindo transmissão  

sem fio ilimitada;
•  Recarga super rápida; 
•  Bateria projetada para durar 6 anos.

Carregadores de fácil uso, como o Phonak Charger BTE 
RIC e Phonak Charger Case com opção do Power Pack. 





myPhonak	app
Esse aplicativo de fácil  
uso é a forma mais 
inteligente de aproveitar  
ao máximo seus aparelhos 
auditivos Marvel. 
Graças às diferentes  
funções do aplicativo,  
você pode desfrutar  
da confiança e tranquilidade 
de que suas necessidades 
auditivas serão atendidas 
quando quiser.7 

O	que	você	pode	esperar:
•  Controle remoto: ajuste e controle o volume dos seus 

aparelhos auditivos selecionando um programa ou 
cenário, ou personalize o som ainda mais com os 
recursos avançados;

• Meus aparelhos auditivos: saiba o status da bateria, 
os programas personalizados e outras informações 
dos seus aparelhos auditivos.

Absolutamente 
maravilhoso!



Comunique-se com 
qualquer pessoa, 
em qualquer lugar 
e nunca se preocupe 
em perder a conversa. 





O Audéo Marvel está 
disponível em dois 
modelos e diversas 
cores para atender 
as suas necessidades 
individuais

Audéo M-R

Modelo	recarregávelModelo	com	pilha

Cores

Audéo M-312

Madeira Sândalo Castanho Champagne PrataBege Praia

Verifique a disponibilidade de cor no seu país.



Resistente à água e poeira, IP68

Grafite Preto Veludo Branco Alpino BegePrata
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A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc.

IOS é uma marca comercial da Cisco, Inc.

Android é uma marca comercial da Google, Inc.



Não é apenas um 
aparelho auditivo.  
É uma maravilha 
multifuncional.



Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial 
para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 
70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo 
soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das 
pessoas e permitem o seu sucesso social e 
emocional. 
Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105
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