
Liefde op het eerste geluid.

Phonak AudéoTM Marvel



De geheel nieuwe 
Marvel-hoortoestel-
len zijn het bewijs 
van onze inzet om 
iedereen steeds beter 
en onbeperkt te  
laten horen

Al 70 jaar lang streeft Phonak er continu naar 
om hoortoestellen te ontwikkelen die de levens van 
mensen verbeteren. Met ieder nieuw Phonak-product 
hebben we de grenzen van gehoortechnologie verlegd 
om oplossingen te ontwikkelen die uitstekende 
geluidskwaliteit bieden, eenvoudig te gebruiken 
zijn en een werkelijk gevoel van welzijn bieden. 

Onze nieuwste creatie is het resultaat van jarenlang 
intensief onderzoek en ontwikkeling die nu samenkomen 
in één wonderbaarlijk technologisch meesterwerk. Wij 
hebben ons gericht op wat u vraagt en verwacht van een 
eersteklas hoortoestel: een heldere, volle luisterervaring. 

Door deze filosofie te combineren met moderne 
technologie, hebben we een multifunctioneel 
hoortoestel ontwikkeld dat een ‘liefde op het 
eerste geluid’-ervaring biedt. 

De Phonak Audéo Marvel:
• Helder, rijk geluid 
•  Directe verbinding met smartphones  

(iOS en Android), tv en meer
•  Oplaadbare modellen
•  Intelligente apps 



Liefde op het eerste 
geluid ...  
elke dag opnieuw!

Wanneer we het hebben over liefde op het eerste 
geluid, bedoelen we niet alleen de eerste keer dat 
u Phonak Audéo Marvel uitprobeert, maar elke 
keer dat u de hoortoestellen draagt. 

Vanaf het moment dat u voor het eerst uw Marvel-
hoortoestellen inbrengt, kunt u een ongeëvenaarde 
geluidskwaliteit verwachten. Dit hebben we voor 
elkaar gekregen door de bewezen prestaties van onze 
technologie als basis te gebruiken en ze op alle mogelijke 
manieren te verbeteren, zodat uw Marvel in zelfs de 
meest uitdagende omgevingen werkt zoals u verwacht. 

Deze nieuwe generatie Phonak-technologie herkent en 
past zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij 
meer luistersituaties dan ooit tevoren1. U profiteert van 
betere spraakverstaanbaarheid in rumoer3 en een lagere 
luisterinspanning4, bovendien zult u versteld staan van 
hoe goed uw hoortoestellen presteren in het dagelijks 
leven. Tenslotte kunt u met een goed gehoor vaker aan 
dingen deelnemen en beter communiceren en dat leidt 
tot een goed gevoel! Tel daar de heldere geluidskwaliteit, 
krachtige oplaadbare accu’s en verbindingsmogelijkheden 
met smartphones en tv bij op en u hebt een goede 
reden om helemaal weg te zijn van Marvel ... iedere 
dag opnieuw! 

•  Uitmuntende geluidskwaliteit vanaf 
de eerste aanpassing2

•  Betere spraakverstaanbaarheid 
in rumoer3

•  Minder luisterinspanning in rumoer4

• Hoogste kwaliteit geluidsstreaming5



Wat maakt 
Marvel nog 
wonderbaarlijker?
Elke dag vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats op het 
gebied van technologie. Telefoongesprekken, berichten, 
e-mails, tv en verschillende apps spelen een rol in het leven 
van een ieder van ons. Phonak Audéo Marvel is ontworpen 
om moeiteloos verbinding te maken met uw alledaagse 
elektronica en tegelijkertijd een helder, vol geluid te bieden. 

Verbinding met smartphones
In tegenstelling tot andere beschikbare hoortoestellen, 
kan Marvel rechtstreeks verbinding maken met uw iOS- 
of Android-smartphone, of andere telefoons met 
Bluetooth®-functionaliteit om zo elk type audio naar 
uw oren te streamen. Door deze vrijheid kunt u echte 
handsfree telefoongesprekken houden met ingebouwde 
microfoons die uw stem opvangen. Oproepen kunnen 
beantwoord of genegeerd worden met een eenvoudige 
druk op de knop, zelfs als de telefoon zich helemaal aan 
de andere kant van de kamer bevindt. Daarnaast is het 
mogelijk om in te stellen dat uw telefoonmeldingen 
hoorbaar zijn via uw Marvel-hoortoestellen. Dat is nog 

niet alles. Marvel biedt ook stereo-geluidskwaliteit voor 
het streamen van muziek, video's, e-books, podcasts en 
veel meer! 

Tv- en multimedia-ervaring
In combinatie met universele Bluetooth-connectiviteit, 
beschikt de Phonak Audéo Marvel ook over de 
bedrijfseigen AirStream™ Technology om de best 
beoordeelde geluidskwaliteit bij het streamen vanaf een 
tv of stereosysteem te kunnen bieden.5 Geniet van 
uw favoriete tv-programma's en films met de eenvoudige 
plug-and-play oplossing: Phonak TV Connector.

Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons, 
maar is misschien nog wel beter omdat de Marvel™-
hoortoestellen onderscheid maken tussen gestreamde 
spraak- en muzieksignalen en zichzelf automatisch 
aanpassen zodat u optimale geluidskwaliteit ervaart. 

Wat u kunt verwachten:
•  Verbinding met smartphones - iOS en Android
•  Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
•  Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze 

stereohoofdtelefoons 
• Extra lange streamingtijd dankzij AirStream™ 

Technology



De kracht van 
oplaadbare 
technologie
Phonak loopt voorop op het gebied van oplaadbaarheid 
binnen de hoorsector met de introductie van oplaadbare 
lithium-ion-accu's. Er zijn ook Marvel-hoortoestellen met 
deze technologie, waardoor ze snel kunnen worden 
opgeladen en lang mee gaan. Dit betekent niet langer 
gedoe met wegwerpbare batterijen! Even opladen en gaan!

Net zoals uw mobiele telefoon is Phonak Audéo Marvel 
altijd klaar voor gebruik zodra u deze draagt. Ze gaan 
automatisch aan wanneer ze uit de oplader worden 
verwijderd en gaan uit wanneer ze worden teruggeplaatst 
in de oplader Geniet de hele dag van onbeperkt horen en 
streamen dankzij de kracht van oplaadbare technologie.

Wat u kunt verwachten:
•   Gebruiksgemak: geen gedoe meer met  

wegwerpbare batterijen
•  Volledige dag horen, inclusief streamen
•  Supersnel laden 
•  Accu is ontworpen om 6 jaar mee te gaan

Beschikbaar met eenvoudig te gebruiken oplaadop-
ties, waaronder de nieuwe Mini Charger Case met 
standaard USB-C-oplaadaansluiting. 



Behaal betere 
prestaties met 
Roger™ technologie
Met name in situaties waarin veel lawaai aanwezig 
is en afstand invloed heeft op uw gehoor kan 
spraakverstaan lastig zijn. Juist in dat soort situaties 
verbeteren de Roger microfoons uw hoorprestaties.
 
Roger technologie is in 2013 ontwikkeld en wordt op 
dit moment beschouwd als de draadloze, digitale 
maatstaf. Het systeem vangt de stem van een spreker 
op en zendt deze draadloos uit naar de luisteraar, 
waarbij achtergrondlawaai wordt verminderd. 

De Marvel-hoortoestellen beschikken over RogerDirect™ 
waarmee Roger technologie rechtstreeks kan streamen 
naar de Marvel-hoortoestellen. Mocht u ooit het gevoel 
hebben dat u wel iets extra power kunt gebruiken, kies dan 
voor Roger. Na een eenvoudige installatie profiteert u van 
de bewezen prestaties van Roger, zonder dat u een externe 
ontvanger hoeft aan te sluiten. Door deze unieke innovatie 
kunt u volledige deelnemen aan gesprekken, zelfs in de 
meest luidruchtige omgevingen zoals restaurants, 
vergaderingen op het werk en bij schoolactiviteiten.

Wat zijn de voordelen voor u:
•  Marvel en Roger: de optimale oplossing 

voor uitdagende luistersituaties
•  Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren 

in veel lawaai en over afstand
•  Discrete en mooie oplossingen



Apps-oluut 
fantastisch!
Het nieuwe digitale 
serviceplatform van Phonak is 
bedoeld om beter in uw 
persoonlijke luisterbehoeften te 
kunnen voorzien. Vanaf uw eerste 
ervaring met Marvel kunt u ervoor 
kiezen om gegevens te delen met 
uw audicien. Hierdoor kan uw 
audicien u goed ondersteunen of 
uw hoortoestellen aanpassen 
wanneer dit nodig is. Het grootste 
voordeel is dat u voor follow-
upafspraken niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn bij 
uw specialist. Alles kan worden gedaan via de nieuwe 
myPhonak app. 

Via de myPhonak app krijgt u toegang tot de Hearing 
Diary- en Remote Support-services. Uw audicien heeft 
de mogelijkheid om uw persoonlijke luisterervaring in 
real time aan te passen, zodat uw Marvel-hoortoestellen 
altijd optimale prestaties leveren. 

Wat u kunt verwachten:
•  Uw hoorervaring wordt bijgehouden
•  Realtime ondersteuning op afstand van uw audicien 

per video 
•  Vertrouwen en gemoedsrust dat aan uw 

gehoorbehoeften wordt voldaan6



myCall-to-Tekst app
Alles meekrijgen tijdens telefoongesprekken is soms 
lastig, zeker in de aanwezigheid van achtergrondlawaai. 
Dankzij de handsfree-opties van Marvel-hoortoestellen 
hoeft u niet langer de telefoon dicht bij uw oor te 
houden. Met de myCall-to-Tekst app van Phonak kunt u 
in real time op het scherm lezen wat de persoon aan de 
andere kant van de lijn zegt. Net zoals de ondertiteling 
op tv of in de bioscoop kunt u nu meelezen met wat u 
hoort op uw smartphone in meer dan 80 talen. 

Communiceer met iedereen, waar u maar wilt en maak 
u nooit meer zorgen dat u een gesprek niet mee krijgt.

Wat u kunt verwachten:
•   Hoor en lees mee met telefoongesprekken, zodat 

u met zelfvertrouwen kunt communiceren 
•  Uw telefoongesprekspartner kan elke type telefoon 

gebruiken (mobiele, zakelijke of vaste lijnen) zonder 
daarvoor de app te hoeven installeren

•  Bewaar de ondertiteling om deze later nog eens 
terug te lezen

Er is een gratis versie van de myCall-to-Tekst app 
verkrijgbaar. Probeer deze app nu uit!



Audéo Marvel is 
verkrijgbaar in 
5 modellen en 
9 kleuren, zodat u 
hem kunt aanpassen 
aan uw specifieke 
behoeften

Water- en stofbestendig IP68

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

Audéo M-13T Audéo M-R Audéo M-RT

Oplaadbare modellenModellen met accu

Kleuren

Audéo M-312TAudéo M-312

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Sand Beige
P1
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Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken 
van Bluetooth SIG, Inc.

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.



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.

www.phonak.com
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