
Phonak introduceert Audéo™ B-Direct: een nieuwe uitbreiding op de succesvolle reeks RIC-hoortoestellen voor licht tot ernstig 
gehoorverlies. Phonak Audéo B-Direct, dat is gebaseerd op de technologie van Phonak Belong™, breidt het Phonak-portfolio uit 
met een doelgerichte oplossing voor mensen die op zoek zijn naar directe verbinding. Audéo B-Direct is bedoeld om het leven 
van nog meer consumenten eenvoudiger te maken en is de eerste toevoeging aan de productreeks voor directe verbinding met 
universele compatibiliteit. De nieuwe hoortoestellen kunnen eenvoudig worden aangesloten op mobiele telefoons* en televisies.

 

*met draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere Bluetooth-telefoons

Draadloze accessoires voor 
Phonak AudéoTM B-Direct
Productinformatie

A Sonova brand



TV Connector: het gebruiksvriendelijke streaming-apparaat voor tv 
en muziek

Functieoverzicht
• Naar beide hoortoestellen streamen in stereogeluid
• AirStream-technologie voor een verbeterde geluidskwaliteit 

geluidskwaliteit, de laagste latentie en een makkelijkere  
manier om verbinding te maken

• Alle compatibele hoortoestellen binnen bereik in 'één klik' 
verbinden, zonder dat er instellingen op het hoortoestel 
moeten worden aangepast

• Tegelijkertijd streamen naar een onbeperkt aantal gebruikers
• Voor meer discretie kan deze achter de tv worden geplaatst

Compatibiliteit
• De TV Connector is uitsluitend compatibel met Phonak  

Audéo B-Direct. Alle overige draadloze hoortoestellen zijn  
niet compatibel. 

 

Technische gegevens
 

De TV Connector is de plug-and-play interface voor tv en andere audio-bronnen 
en ondersteunt de directe verbinding met de Phonak Audeo B-Direct-hoortoestellen. 
Deze is ontwikkeld om het instellen en gebruiken te vereenvoudigen en biedt superieure 
geluidskwaliteit, doordat het gebruikmaakt van AirStream™-technologie. De TV Connector 
kan audiosignalen over een afstand van maximaal 15 meter naar een onbeperkt aantal 
verbonden luisteraars tegelijkertijd streamen.

Ga naar www.phonakpro.com/TVConnector voor video's 
over hoe u de TV Connector installeert en gebruikt

Hoe te gebruiken

TV Connector

Hoortoestel

Maximaal 15 meter
(50 ft) 

1  Verbinden via één druk op de knop 

2  Indicatorlampje (LED)

3  MicroUSB-aansluiting

4   Audio-aansluiting voor Toslink (digitaal optisch) of een (analoge)  
audio-stekker van 3,5mm1     2       3             4

Afmetingen kleine behuizing (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)



Phonak Remote: de vereenvoudigde afstandsbediening-app

Functieoverzicht
• Volume-aanpassingen van de hoortoestellen voor beide zijden of voor elke zijde afzonderlijk
• Programmalijst met directe selectie van de beschikbare hoortoestelprogramma's
• De mogelijkheid om de naam van de beschikbare hoortoestelprogramma's aan te passen in de app
• Selectie van beschikbare audiobronnen die zijn verbonden met de hoortoestellen 
• Eenvoudige aanpassing van de Streaming/Mic. balans van het hoortoestel tijdens het streamen vanuit een audiobron
• Afzonderlijke aanpassing van het van het volume van de ruis bij tinnitus, indien beschikbaar op het hoortoestel
• Controle van de gemiddelde draagtijd van de aangesloten hoortoestellen via de app 

De Phonak Remote is de beste manier om de basisfuncties op afstand te bedienen 
en ondersteunt een directe verbinding met de hoortoestellen. De app is ontwikkeld 
om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren voor meer gemak wanneer een 
afstandsbediening wordt gebruikt. Met de afstandsbediening kunt u de functies van 
uw hoortoestel gemakkelijk bedienen. Deze worden weergegeven op de smartphone 
en u heeft er geen extra apparatuur voor nodig die u constant bij u moet dragen.

Ga naar www.phonakpro.com/remoteapp voor video's over hoe u de Phonak Remote-app op uw telefoon installeert en gebruikt

Volume-aanpassingen  
voor elke zijde

Streaming/Mic. balans  
van een audiosignaal

Programmaselectie 
en -aanpassing

Aanpassing van ruisvolume 
bij tinnitus

Compatibiliteit
•  De Phonak Remote-app is uitsluitend compatibel met Phonak Audéo B-Direct. Alle overige draadloze hoortoestellen 

zijn niet compatibel. 
• De Phonak Remote-app kan worden gebruikt op Apple iPhones met iOS 10.2 of hoger en op smartphones met Google 

Android 6 of hoger. 

Apple, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.  
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.  
Het Bluetooth®-merk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



Life is on
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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.

www.phonak.com


