
Phonak Marvel 2.0
Még több szerelem első hallásra

A Sonova brand
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Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes 
élethez. Több mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen 
olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik 
változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek 
társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében.   
Life is on.

www.phonakpro.com

Egy még szerethetőbb Marvel 

A Marvel hallókészülék viselők

A Marvelt úgy tervezték, hogy első hallásra beleszeressünk, és minden elvárásunkat meghaladja. 
A hallásgondozó szakemberek és hallókészülék viselők egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak róla.10

A hallásgondozó szakemberek

szerint a Marvel hallóké-
szülékek rendkívüli hang-
minőséget nyújtanak már 
az első illesztéstől kezdve

jobban érti a 
beszélgetést zajos 
környezetben

egyetért, hogy kiváló 
streamelt hangminőséget 
nyújt okostelefonról, 
TV-ről és egyéb audio 
eszközökről

javasolja a Marvel hallókészüléket kollégáinak

egyetért, hogy a Marvel hallókészülékek rendkívüli hangminőséget nyújtanak 

az első hallókészülék viselők számára is már az első illesztéstől kezdve

90%-uk

95%-a

10 Taphuntsang, D. (2019). Market Research ID1241. Ha további tájékoztatásra van szüksége, 
vegye fel velünk a kapcsolatot a marketinsight@phonak.com e-mail-címen.

88%-a 86%-a

82%-a



Még több  
hallásteljesítmény

A Roger™ technológia kiváló hallásteljesítményt nyújt 
zajban és nagy távolság esetén.5

 
A Marvel és a RogerDirect együttes használatának 
lehetősége igazi áttörés a hallástechnológia területén. 
Ennek segítségével a Roger közvetlenül továbbítja a 
hangokat a Marvel hallókészülékbe, külső vevő 
csatlakoztatása nélkül. Az eredmény:

Ezzel a forradalmi újítással összehoztuk mindkét technológia 
legjavát, verhetetlen kombinációt teremtve ezáltal.

Kivételes hangminőség már 
az első illesztéstől1

Kevesebb erőfeszítést 
igénylő hallás zajban3

Jobb beszédértés zajban2 Kiváló továbbított 
hangminőség4

Még több hallásteljesítmény 
egyszerűen a RogerDirect™ segítségével

Még több Bluetooth® csatlakozás

Még inkább személyre szabott 
hallásélmény

Attól a pillanattól kezdve, hogy megtörtént a Marvel hallókészülék első illesztése, ügyfelei számos előnyt élvezhetnek: 

Más hallásjavító technológiáktól eltérően a Marvel 
közvetlenül csatlakoztatható iOS® , Android™ és más 
Bluetooth® kapcsolattal rendelkező készülékekhez is.
 
A Marvel 2.0 esetében a Phonak több csatlakozási 
lehetőséget és kényelmesebb használatot biztosít, 
lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy könnyedén 
párosítsák hallókészüléküket egy helyett akár két Bluetooth 
készülékhez is.

A Marvel 2.0-val olyan új termékeket vezetünk be, amelyeket a hallókészülék viselők elvárásainak megfelelően terveztünk, hogy 
Ön még kiválóbb megoldást kínálhasson ügyfeleinek. A kibővített Marvel termékcsalád egy új kihelyezett hangszórós 
hallókészüléket (RIC), két fül mögötti készüléket (BTE), három gyermek hallókészülék modellt, valamint két új tartozékot 
foglal magában. 

Bolero M-M

Sky M-M

Bolero M-PR

Sky M-PR Sky M-SP

Phonak Audéo™ M-RT 

A Marvel csúcstechnológia valamennyi vívmánya egyetlen 
hallókészülékben.

Egy egyszerű firmware-frissítés után a Marvel 2.0 elérhető az 
Audéo M-312, M-312T, M-13T és M-R modellekhez is. 
Ismertesse meg ügyfeleivel e lenyűgöző technológia előnyeit.

Phonak Sky™ Marvel

Ez a gyerekek számára tervezett termékcsalád a világelső 
technológiai innovációkat létfontosságú gyermek specifikus 
funkciókkal ötvözi. 

Phonak Bolero™ Marvel 

Elérhetővé váltak a fül mögötti (BTE) Marvel 
hallókészülékek is, maximálisan megbízható és tartós 
megoldást kínálva.

Phonak 
RemoteControl

Phonak 
PartnerMic™

A tudományos kutatások azt mutatták, hogy az ügyfelek 
egy része szeretné, ha hallókészülékük finomhangolható 
lenne. Ez a tulajdonság javítja az érzékelt hangminőséget6 
és a hallókészülékkel való elégedettséget7.
 
A myPhonak alkalmazás új, továbbfejlesztett távvezérlő 
funkciójával az ügyfelek valós időben személyre 
szabhatják hallókészülékük beállításait. Könnyedén 
választhatnak a standard előbeállítások közül, de 
személyre szabott programokat is létrehozhatnak, hogy 
jobban érvényesíthessék saját hallási preferenciáikat.

Készen állunk, hogy a Marvel teljesítményét új szintre emeljük.

 42%-kal kisebb*

 Átlagosan 27%-kal kevesebb elemfogyasztás*

 Az összes RIC és BTE modell Roger-kompatibilis

1  Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, a www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés időpontja: 2018. október 17.
2  Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, a 

www.phonakpro.com/bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés időpontja: 2019. február 26.
3  Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, a www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalról 

elérve, hozzáférés időpontja: 2018. október 17.
4  Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, a www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés 

időpontja: 2018. október 17.
5 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
* RogerDirect használatával, összehasonlítva az előző generációval

A Bluetooth® szó- és logóvédjegyek a Bluetooth SIG bejegyzett védjegyei.

Az iOS a Cisco, Inc. védjegye.

Az Android™ a Google, Inc. védjegye.

6 Boothroyd, A. & Mackersie, C. (2017). A “Goldilocks” Approach to Hearing-Aid Self-Fitting: User Interactions. Am J Audiol. 26(3S): 430-435.
7  Guerra-Zúñiga, M., Cardemil-Morales, F., Albertz-Arévalo, N. & Rahal-Espejo, M. (2014). Explanations for the non-use of hearing aids in a group of older adults. A qualitative study. 

Acta Otorrinolaringol. 65: 8-14. https://doi.org/10.1016/j.otoeng.2014.02.013

Még több  
csatlakoztatási lehetőség és alkalmazás

Még több  
választási lehetőség

A Marvel még csodálatosabb  

 Tiszta, részletgazdag hangzás 

 Csatlakozik okostelefonhoz, tv-készülékhez stb.

 Újratölthető modellek 

 Okos alkalmazások 

 Még több hallásteljesítmény

 Még több csatlakoztatási lehetőség és alkalmazás

 Még több választási lehetőség

Piaci bevezetése óta a Phonak Marvel nem csupán mint nagyszerű hallókészülék vált ismertté, hanem igazi 
multifunkciós csodakészülékként, melybe első hallásra beleszeretünk – minden egyes nap. A Marvelt 
használva a hallókészülék viselők a Phonak csúcstechnológia összes előnyét élvezhetik:

A Marvel ezen kulcsfontosságú funkcióival eddig sem lehetett versenyre kelni, ráadásul most további újítások 
érkeznek. A Marvel 2.0 fejlesztései:

Az összes újítás kompatibilis a Marvel hallókészülékek korábbi és új 
generációival is, így először válik elérhetővé a hallókészülék piacon 
közös standard egy teljes platform számára.


