
Phonak AudéoTM Marvel
Szerelem első hallásra



A Marvel 
hallókészülékek 
a korlátok nélküli 
hallás iránti 
elkötelezettségünk 
bizonyítékai

A Phonak már több mint 70 éve folyamatosan arra 
törekszik, hogy az emberek életminőségét javító 
hallókészülékeket alkosson. Minden egyes új Phonak 
termékkel tovább feszegettük a hallásjavító 
technológia határait, hogy olyan megoldásokat 
hozzunk létre, melyek kiváló hangminőséget 
nyújtanak, könnyen használhatók és ténylegesen 
hozzájárulnak az életminőség javulásához. 

Legújabb fejlesztésünk többéves mélyreható kutatás 
és fejlesztés eredménye, amelyet egy lenyűgöző 
technológiai eszközben ötvöztünk. Arra összponto
sítottunk, amit Ön egy első osztályú hallókészüléktől 
elvár – a tiszta, részletgazdag hallásélményre. 

Ezzel a filozófiával, amelyet modern technológiával 
kombináltunk, egy multifunkciós hallókészüléket 
alkottunk meg, amely „szerelem első hallásra” 
élményt nyújt. 

Bemutatkozik a Phonak Audéo Marvel:
• Tiszta, részletgazdag hangzás 
•  Kapcsolódik okostelefonhoz  

(iOS® és Android™), TVkészülékhez stb.
•  Újratölthető modellek
•  Okosalkalmazások 



Szerelem első  
hallásra...  
minden egyes nap!

Amikor azt mondjuk, hogy „szerelem első hallásra”, 
akkor nemcsak arra az alkalomra gondolunk, amikor 
a Marvelt először kipróbálja, hanem minden egyes 
alkalomra, amikor a készüléket viseli! 

Attól a pillanattól kezdve, hogy megtörtént a Marvel 
hallókészülék első illesztése, elsőrangú hangminőséget 
tapasztalhat meg. Ezt úgy értük el, hogy technológiánk 
bevált elemeit minden szempontból tovább javítottuk 
– hogy az Ön Marvel készüléke úgy működjön, 
ahogyan elvárja, még a legnagyobb kihívást jelentő 
hangkörnyezetben is. 

A Phonak technológia új generációja minden 
eddiginél több hallási helyzetet ismer fel és 
alkalmazkodik hozzájuk.5 Így jobb beszédértést tesz 
lehetővé zajban,2 és a hallás kevesebb erőfeszítést 
igényel.3 Hagyja, hogy hallókészüléke kiváló 
teljesítménye lenyűgözze a mindennapokban.  
A jó hallás lehetővé teszi, hogy részt vegyen 
a társalgásban és többet kommunikáljon, ez pedig  
azt eredményezi, hogy jobban fogja érezni magát 
a bőrében. Mindez a tiszta hangminőséggel, 
a hatékony, újratölthető akkumulátor technológiával, 
az okostelefonhoz és a televízhoz való csatlakoztat
hatósággal együtt már éppen elegendő ok arra, hogy 
szeresse a Marvelt… egész nap, minden nap! 

•  Kivételes hangminőség már  
az első illesztéstől1

•  Jobb beszédértés zajban2

•  Kevesebb erőfeszítést  
igénylő hallás zajban3

•  Kiváló továbbított hangminőség4



Mitől lesz a Marvel 
még csodálatosabb?
A technológia világa manapság folyamatosan változik. 
Életünket átszövik a telefonhívások, üzenetek, emailek, 
a televízió és a rengeteg alkalmazás. A Phonak Audéo 
Marvelt úgy terveztük meg, hogy könnyedén 
csatlakozzon a mindennapi életben használatos 
elektronikai eszközökhöz, és mindemellett tiszta, 
részletgazdag hangzásvilágot nyújtson. 

Kapcsolódás okostelefonhoz
Más hallókészülékekkel ellentétben a Marvel közvetlenül 
képes csatlakozni iOS vagy Android okostelefonokhoz 
vagy egyéb Bluetooth® kapcsolattal rendelkező 
telefonokhoz, így bármilyen hangot képes továbbítani  
az Ön fülébe. Élvezze a ténylegesen szabadkezes 
telefonálást, melyet az Ön hangját továbbító beépített 
mikrofonok tesznek lehetővé. A telefonhívásokat egyetlen 
gomb megnyomásával veheti fel vagy utasíthatja el,  
még akkor is, ha telefonja a szoba másik felében van. 
Ráadásul még azt is beállíthatja, hogy telefonja 
értesítéseit a Marvel hallókészüléken keresztül hallja.  
És ez még nem minden: a Marvel sztereó 
hangminőségben továbbítja a zenét, videókat, 
ekönyveket, podcastokat és még sok minden mást! 

TV és multimédiás hangélmény
A Phonak Audéo Marvel az univerzális Bluetooth 
kapcsolat mellett szabadalmaztatott AirStream™ 
technológiával rendelkezik a TV és sztereórendszerek 
kimagasló minőségű hangadattovábbítása 
érdekében.4 Élvezze kedvenc TVműsorait és filmjeit 
a TV Connector segítségével, amely egy egyszerű  
plug and play megoldás.

Olyan, akár egy vezeték nélküli fejhallgató – vagy 
annál jobb, mivel a Marvel hallókészülékek képesek 
megkülönböztetni a továbbított beszéd és zenei 
jeleket, és automatikusan igazodnak azokhoz,  
így optimalizált hangminőséget nyújtanak. 

Amit elvárhat:
•  Kapcsolódás okostelefonhoz – iOS és Android
•  Kapcsolódás különböző, a mindennapokban 

használt elektronikai eszközökhöz
• Kapcsolódás a Roger™ mikrofonokhoz és  

a Phonak tartozékokhoz
•  Vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként  

használható hallókészülék 
• Extra hosszú streamelési idő az AirStream 

technológiának köszönhetően



Javítsa hallásteljesítményét a Roger™ technológiával 
Az olyan helyzetekben, amikor a zaj és a távolság 
befolyásolja a hallását, a beszédértés kifejezetten  
nagy kihívást jelenthet. Ezek azok a helyzetek, amikor 
a Roger közbelép, hogy javítsa az Ön hallásteljesítményét.6

 
A Roger technológiát 2013ban fejlesztettük ki, és ma 
már a vezeték nélküli digitális technológia etalonja. 
A Roger mikrofon érzékeli a beszélő hangját, melyet 
vezeték nélkül továbbít a hallgatónak, miközben 
csökkenti a háttérzajt. 
 
A Marvel hallókészülékek RogerDirect™ funkciójával 
a Roger technológia külső vevő csatlakoztatása nélkül, 
közvetlenül a Marvel hallókészülékbe továbbítja 
a hangot. Ezzel az egyedülálló innovációval teljes 
mértékben részt vehet a társalgásban, még olyan zajos 
környezetben is, mint például egy étterem, munkahelyi 
megbeszélés vagy iskolai esemény.

Mit tartogat az Ön számára:
•  A Marvel és a Roger az optimális megoldás  

a kihívást jelentő hallási helyzetekben
•  Úgy terveztük, hogy nagy zajban és távolság  

esetén javítsa a beszédértést
•  Diszkrét és megnyerő megoldás



Az újratölthető 
technológia ereje

Az újratölthető lítiumionakkumulátorokkal  
a Phonak úttörőként vezette be az újratölthetőséget  
a hallásgondozási iparágban. A Marvel hallókészülékek 
is elérhetők ezzel a technológiával, így gyorsan 
feltölthetők és hosszan tartó hallást biztosítanak. Így 
nincs több bajlódás az egyszer használatos elemekkel. 
Csak töltse fel a hallókészülékeket, és indulhat!

A Phonak Audéo Marvel, akárcsak egy mobiltelefon, 
mindig indulásra kész, amint felhelyezi. A töltőről 
levéve automatikusan bekapcsol, a töltőegységbe 
visszahelyezve pedig kikapcsol. Az újratölthető 
technológiának köszönhetően a korlátok nélküli hallás 
és hangadatátvitel előnyeit egész nap élvezheti.

Amire számíthat:
•  Egyszerű használat – nincs több bajlódás az egyszer 

használatos elemekkel
•  Egész napos hallásélmény, a streamelt tartalmakat 

is beleértve
•  Szupergyors töltés 
•  6 év használatra tervezett akkumulátor

Az újratölthető hallókészülékekhez egyszerű töltési 
opciók érhetők el, például a standard USBC 
töltőkimenettel ellátott Mini Charger Case. 



myPhonak alkalmazás
Ez a könnyen 
használható alkalmazás 
a legokosabb módja 
annak, hogy Marvel 
hallókészülékéből a 
legtöbbet hozza ki. 
Az alkalmazás különféle 
funkcióinak 
köszönhetően személyes 
hallásszükségletei 
mindig előtérbe 
kerülnek, amikor erre 
szüksége van, ez pedig 
magabiztosságot és 
nyugalmat ad.7 

Amire számíthat:
•  Távvezérlő: Állítsa be és szabályozza hallókészüléke 

hangerejét egy program vagy szituáció 
kiválasztásával, vagy a speciális funkciók segítségével 
igazítsa még inkább az Ön igényeihez a hangzást

• Remote Support*: Phonak hallókészülékét 
hallásgondozó szakembere távolról is be tudja állítani, 
valós időben 

• Hearing Diary*: Rögzítse hallásélményeit és adjon 
visszacsatolást hallásgondozó szakemberének

• Hallókészülékeim: Tudjon meg többet hallókészüléke 
akkumulátorának töltöttségi állapotáról, a személyre 
szabott programokról és a statisztikákról 

Egyszerűen 
csodálatos!

*Magyarországon ez a funkció egyelőre nem elérhető. Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél.



myCall-to-Text* alkalmazás
A beszélgetések követése telefonon keresztül kihívást 
jelenthet, különösen háttérzaj esetén. A Marvel 
hallókészülékek szabadkezes funkciójának köszönhetően 
nem kell a füléhez tartania a telefont. A Phonak  
myCalltoText alkalmazás használatával valós időben 
olvashatja, hogy mit mond a telefon másik végén lévő 
személy. Akárcsak a televízióban vagy a filmekben, az 
okostelefonján már több mint 80 nyelven olvashatja is, 
amit hall. 

Kommunikáljon bárkivel és bárhol, nem kell aggódnia, 
hogy lemarad a beszélgetésről.

Amire számíthat:
•   A telefonbeszélgetéseket hallja és látja is, 

így magabiztosan kommunikálhat 
•  A beszélgetés másik résztvevője bármilyen típusú 

telefont használhat (mobil, irodai vagy vezetékes),  
és nem szükséges telepítenie az alkalmazást

• Mentse el a szöveget későbbi áttekintésre

*Magyarországon ez a funkció egyelőre nem elérhető. Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél.



Az Audéo Marvel  
az Ön egyedi 
igényeihez szabva 
több modellben és 
színben kapható

Víz és porálló IP68

Grafitszürke Bársonyfekete Alpesi fehér Bézs

Audéo M13T Audéo MR Audéo MRT

Újratölthető modellekElemes modellek

Színek

Audéo M312TAudéo M312

Szantálfa Gesztenye Pezsgő EzüstszürkeHomokbézs
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A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az iOS a Cisco, Inc. védjegye.

Az Android a Google, Inc. védjegye.

Nem csupán  
nagyszerű  
hallókészülék,
hanem egy 
multifunkciós csoda



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.phonak.hu
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