
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/kids

Oplossingen van Phonak voor 
kinderen

A Sonova brand
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Het Bluetooth®-merk is een geregistreerd handelsmerk  
van Bluetooth SIG, Inc.

Specifiek ontwerp voor kinderen
Sky M, die speciaal is ontwikkeld voor kinderen, 
biedt toonaangevende robuustheid dankzij zijn 
IP68-certificering*. U kunt er altijd op vertrouwen  
dat de hoortoestellen van uw kind goed blijven 
werken, zelfs in natte omgevingen.

Kindveilige functies
Uw kind is altijd veilig dankzij de kindveilige 
toonbocht en de nieuwe kindveilige batterijlade. 

Nieuw indicatorlampje
Het nieuw ontworpen indicatorlampje is intuïtief, discreet 
en geeft duidelijk de status van het hoortoestel aan.

Mix & Match
Kinderen kunnen uit tal van leuke kleuren kiezen die 
bij hun persoonlijkheid passen.

* IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het 
hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling 
in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer  
goed doorstaan volgens de norm IEC 60529.

Life is on 

Phonak SkyTM Marvel 
Liefde op het eerste 
geluid
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De kracht van 'serve en return'
Als ouder hebben uw interacties een belangrijke invloed 
op de taal- en spraak ontwikkeling, de prestaties op 
school en het algehele welzijn van uw kind.1
 
Deze interacties, die ook wel bekend staan als 'serve en returns', 
bevatten tal van voordelen die de hersenen stimuleren en  
de communicatie- en sociale vaardigheden ondersteunen.2 

Zowel de hoeveelheid als kwaliteit zijn belangrijk
Niet alleen het aantal serve en returns is belangrijk, 
maar ook de diversiteit en complexiteit van uw 
taalgebruik en hoe goed uw kind u kan horen.3

Om deze redenen is het belangrijk dat u uw kind van 
een oplossing voorziet die hem of haar daadwerkelijk 
ondersteunt op zijn of haar hoorreis, terwijl tegelijkertijd 
betekenisvolle relaties worden opgebouwd 
en onderhouden.

Directe verbinding met smartphones, 
Roger microfoons en meer
In tegenstelling tot andere hoortoestellen voor 
kinderen streamt Sky Marvel telefoongesprekken 
en audio rechtstreeks vanuit vrijwel elke smartphone 
en elk apparaat met Bluetooth®. 

Roger helpt de invloed van afstand en lawaai te 
overbruggen door duidelijke spraak rechtstreeks naar 
de oren van uw kinderen te streamen en dankzij 
RogerDirect™ hoeven er geen andere apparaten te 
worden gedragen. 
 

Nieuw, krachtig, oplaadbaar
De Sky M-PR neemt het gedoe met 
wegwerpbatterijen weg. Nadat het hoortoestel slechts 
3 uur is opgeladen, kan uw kind de hele dag horen  
en wel 10 uur luisteren via Roger of media streamen. 

Een recent onderzoek heeft ook aangetoond 
dat jonge kinderen die thuis een extern 
microfoonsysteem zoals Roger gebruiken, beschikten 
over een hogere mate van taalvaardigheid dan 
kinderen die dit niet gebruikten.4

Sky Marvel
Phonak zet zich in om oplossingen te ontwikkelen  
die kinderen de beste mogelijke start in het leven 
bieden. Met het Sky M-portfolio wordt een unieke  
combinatie van de eerste oplossingen voor kinderen 
geïntroduceerd, die meer communicatievermogen 
bieden dan ooit om jonge levens te helpen vormen. 

Sky Marvel biedt:
- Helder, rijk geluid
-  Directe verbinding met smartphones, Roger™ 

microfoons en meer 
- Oplaadbaar
- Specifiek ontwerp voor kinderen

Helder, rijk geluid
AutoSense Sky OS is het eerste besturingssysteem voor 
kinderen ter wereld dat de luistersituaties waarin 
kinderen zich elke dag bevinden herkent en zich 
hieraan automatisch aanpast.

Ro
ge

r T
ou

ch
sc

re
en

 M
ic   

     
Roger Select™            Roger Pen™              Roger Clip-On M

ic


