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A szoros kapcsolatok 
elengedhetetlenek 
a gyermekek optimális 
társas, érzelmi és 
kognitív fejlődéséhez 
A gyermekek kapcsolataikon keresztül fedezik fel a világot. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége 
és stabilitása alapját képezi a fejlődési eredményeik széles skálájának, például az önbizalomnak, 
a jó közérzetnek, a tanulási vágynak és az iskolában és később az életben elért eredményeknek.1 

Kutatások szerint az oda-vissza interakciók és a beszélgetés során történő szerepcserék kritikus 
szerepet játszanak a fontos kötelékek kialakításában.2 A Phonak Sky™ Marvel megkönnyíti 
a gyermekek számára, hogy részt vegyenek a beszélgetésekben és közeli, szerető kapcsolatokat 
alakítsanak ki, amelyek elősegítik a jobb fejlődési eredményeket.

3



Az „adok-kapok” ereje

A gyermekek és más személyek közötti oda-vissza interakciókra gyakran utalnak az  
„adok-kapok” kifejezéssel. A gyermek életének korai éveiben ez az interakció elsődlegesen 
a szüleivel, gondozóival és idősebb testvéreivel zajlik, de ahogy nőnek, más felnőttek és 
gyermekek is bekapcsolódnak a folyamatba.

Az „adok” minden kommunikációs kísérletet jelent, például akár a csecsemő mocorgását 
vagy gügyögését, a tipegő mutogatását és az idősebb gyermek „miért” kérdéseit. A „kapok” 
pedig minden megfelelő válasz, legyen az akár egy mosoly, egy arckifejezés vagy szavak. 

Az „adok” és „kapok” csupa fejlődési előny. Stimulálják az idegi kapcsolódásokat, alakítják 
az agy felépítését és segítik a kommunikációs és szociális készségek fejlődését.3 Ezek az 
interakciók kíváncsivá teszik a gyermekeket és segítenek megérteni a világukat.
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A mennyiség és a minőség is számít  

A szavak mennyisége és azoknak az alkalmaknak a száma, amikor a gyermek szerepet cserél 
a beszélgetésben befolyásolja az agyi aktivitást és javítja a szókincs fejlődését, az értés 
hatékonyságát és a tudományos eredményeket.4, 5 Valójában a Massachusettsi Műszaki Egyetem 
(MIT – Massachusetts Institute of Technology) kognitív tudományokkal foglalkozó tudósai 
felfedezték, hogy a beszélgetés folyamán a szerepek cserélődése a felnőtt és gyermek között 
a nyelvi fejlődés szempontjából még fontosabb, és nagyobb hatással van az agyi aktivitásra, 
mint a hallott szavak száma.6

A beszélgetés folyamán történő szerepcsere minősége utalhat a használt nyelvre (pl. komplexitás), 
valamint arra, hogy mennyire hallja azt jól a gyermek.7 A jobb hallhatóságot a korai iskolai években8 
gyorsabb nyelvi fejlődéssel társítják, a felnőtt beszéd minősége (pl. készséges és gyermekorientált) 
pedig köztudottan befolyásolja nyelvi fejlődésüket, tanulási sikereiket és későbbi életükben 
a kognitív képességeiket.9



Minden egyes  
beszélgetés számít 

Előnyben már születéskor

A hallórendszer fogantatás után 23 héttel alakul ki teljesen. Ezáltal az ép hallású gyermekek már 
életük első napján előnyben vannak, mivel már 4 hónapja érik őket hangingerek a méhben.10

Fontos első hónapok 

Az élet korai hónapjai létfontosságúak a hanghoz és nyelvhez való hozzáférés szempontjából. 
Egy hallásveszteséggel élő gyermek még a legjobb körülmények között is akár hónapokig is 
nélkülözheti az erősítést. A Joint Committee on Infant Hearing (Csecsemőhallás Közös Bizottsága) 
a hallásjavító technológia illesztését 6 hónapos korban javasolja azért, hogy a további késedelem 
a beszédhez és a nyelvhez történő hozzáféréshez a lehető legkevesebb legyen.11

Minden egyes ébren töltött órában egyre több hallás bemenet

Egy ép hallású gyermek napi 24 órában hall hangokat. Ezzel szemben az Outcomes of Children 
with Hearing Loss (Hallásveszteséggel élő gyermekek eredményei) vizsgálat kimutatta, hogy a 
hallásveszteséggel élő gyermekek jelentősen kevesebb hanghoz férnek hozzá, mivel az „erősítést” 
csak átlagosan napi 8 órán keresztül viselik.12 A kevesebb hozzáférés csökkent mennyiségű és 
minőségű szót, valamint beszélgetést jelent.

A felzárkózás lehetséges

A lehető leggyorsabban illesztett és a nyelvileg gazdag környezetben minden ébren töltött 
órában viselt hallókészülékek kulcsfontosságúak a hallásveszteséggel élő gyermekek 
felzárkózásának támogatásában.

Az ép hallású gyermekekkel összehasonlítva 
a hallásveszteséggel élő gyermekek születésüktől fogva 
és utána minden egyes napon jelentősen kevesebb 
hozzáféréssel rendelkeznek a hangokhoz.

6



7



8



Mire van valójában 
szükségük 
a hallásveszteséggel 
élő gyermekeknek?

Tiszta és gazdag hangokra

A hallásveszteséggel élő gyermekeknek olyan hallókészülékekre van szükségük, amelyek számos 
hallási helyzethez igazodnak és nyújtanak erősítést. Az erősítés által a beszéd tisztává válik és 
környezetük megértése segít maximalizálni a számukra elérhető „adok-kapok” lehetőségeket.

Hozzáférés még több szóhoz és beszélgetéshez 

Kutatások kimutatták, hogy egy gyermeknek körülbelül 45 millió szót kell hallania, hogy iskolaérett4 
legyen, és hogy egy gyermek nyelvi fejlődésének egyik legmeghatározóbb élményeit jelentik a 
szeretteikkel folytatott beszélgetések.6 Ezek a beszélgetések különböző helyzetekben történhetnek, 
például a vacsoraasztalnál, könyv közös olvasásánál vagy a tábortűz körül. A nyelvileg gazdag 
környezet megteremtése arról szól, hogy kihasználjuk a lehetőségeket arra, hogy szavakat 
használjunk, beszélgessünk, így az interakciók és beszélgetések révén kialakuljon a kötődés.

Hallókészülékek egész napra, minden napra 

A gyermekeknek olyan hallókészülékekre van szükségük, amelyek egész nap viselhetők. 
Kényelmeseknek, megbízhatóknak és biztonságosan viselhetőknek kell lenniük. Ez önbizalmat 
nyújt a gyermekek számára ahhoz, hogy teljes mértékben részt vegyenek a beszélgetésben, 
a hallási helyzettől függetlenül. 
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* Kapható 2019 októberétől
** Kapható 2020 februárjától
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Phonak Sky Marvel

Szilárd kapcsolatok kialakítása,  
beszélgetésről beszélgetésre.

Sky M-M Sky M-PR* Sky M-SP**

A Sky Marvel jellemzői:

Tiszta, részletgazdag hangzás

Csatlakoztatás okostelefonhoz, 
Roger™ mikrofonokhoz stb. 

Újratölthető

Gyerekbarát kialakítás

A Phonak elkötelezett amellett, hogy minden egyes hallásveszteséggel élő gyermek élete 
a lehető legjobban induljon. A gyermekek hatékonyabb kommunikációja lehetővé teszi 
számukra a fontos kapcsolatok kialakítását már az első pillanattól fogva. A családdal, 
barátokkal, az iskolában és a társadalomban kialakított kapcsolatoknak ez az alapja.  
 
Az új Sky Marvel termékcsalád tagjai ötvözik a világ nemzetközi élvonalába tartozó 
technológiai újításokat és a gyermekeknek kifejlesztett funkciókat. Folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy a gyermekek számára a hallást, a beszédet és a beszédérthetőséget 
javító, könnyen használható megoldásokat fejlesszünk ki. A Sky Marvel tervezésekor 
a hangsúlyt a bemenő jel minőségére és intenzitására helyeztük, aminek köszönhetően 
a készülék az első szavaktól kezdve kimagasló teljesítménnyel és minőségben kíséri  
végig a gyermek érzelmi és kognitív fejlődését.

A Sky Marvel portfólió három stílusos fül mögötti modellt tartalmaz (köztük egy 
újratölthetőt), melyek négy teljesítményszinten kaphatók (M90, M70, M50, M30). 
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* Összehasonlítva azzal, ha nincs adaptív zajkezelés

Tiszta, gazdag hangzás

A világ első, kifejezetten gyermekek számára tervezett operációs rendszere 

A Sky Marvel készülékkel bemutatkozik az AutoSense Sky OS 3.0 operációs rendszer is, ami már a streamelt jeleket 
is osztályozza. Az új rendszernek köszönhetően a gyermekek tiszta, gazdag hangzással élvezhetik a streamelt beszédet, 
valamint optimalizált hangminőségben hallgathatják a zenét. 

Az AutoSense Sky OS fejlesztésekor valós iskolai és osztálytermi felvételeket használtak, hogy erőfeszítés felismerje a 
kihívásokat jelentő hallási helyzeteket, amelyekkel a gyermekek nap mint nap találkoznak. A beszéd és a zaj pontos 
osztályozása azt jelenti, hogy a Sky Marvel készüléket úgy alakították ki, hogy az adaptív zajkezelés megfelelő 
kombinációja révén lehetővé tegye a gyermekek számára a nagyobb kényelmet és a hallási fáradtság csökkentését.13 

24%-kal jobb beszédértés zajban14 

Az AutoSense Sky OS által kínált adaptív zajkezelési technológiák egyedi ötvözete nemcsak a beszédértés* jelentős 
javulását nyújtja, de a gyermekek akkor is ezt választják, ha a beszéd hátulról érkezik.14 A gyermekek számára a tiszta, 
részletgazdag hangzás biztosítása az összetett hallási helyzetekben a lehető legjobb lehetőséget kínálja a beszéd- és 
nyelvfejlődéshez továbbá a tanulási és tudományos eredményekhez.  

Maximális hozzáférés minden beszédhanghoz

A SoundRecover2 segítségével a gyermekek a beszéd- és nyelvfejlődéshez szükséges hangok szélesebb skálájához 
férnek hozzá.15,16 Adaptív frekvenciacsökkentő algoritmus alkalmazásával javítja a magas frekvenciájú beszéd 
hallhatóságát, amelyet csak akkor alkalmaz, ha azt a hallásveszteség szintje szükségessé teszi. Az alacsony és közepes 
frekvenciájú hangok hangminősége nem változik, míg a magas frekvenciájú hangok hallhatósága javul. A hangok  
teljes spektrumának hallhatósága alapvető annak biztosításához, hogy egy gyermek minden oda-vissza interakcióból 
a legtöbbet profitálhasson. 

A Sky Marvel egyedülálló technológiát alkalmaz  
az optimális hangteljesítményért.
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Az általános iskolás gyermekek közül 
rendszeresen használ táblagépet

Az általános iskolás gyermekek közül 
rendszeresen használ okostelefont

78% 53% 79%

A vizsgált iskolák közül használ 
táblagépet az iskolában

Az okos eszközök használata elterjedt a gyermekek körében otthon és az iskolában egyaránt.18

Csatlakoztatás 
okostelefonhoz, Roger 
mikrofonokhoz stb.

Közvetlen streamelés iOS® és Android™ készülékekről

A gyermekek számára készült többi hallókészülékkel szemben a Sky Marvel lényegében az összes okostelefonhoz és 
Bluetooth® funkcióval ellátott készülékhez problémamentesen csatlakoztatható. A rendszer kettős párosítással 
is használható, és a hangot mindkét fülbe streameli. Egy olyan világban, ahol a modern eszközök a gyermekek  
társadalmi életének és oktatásának központi részét alkotják, a Sky Marvel beszédhez, alkalmazásokhoz, zenéhez, 
e-könyvekhez stb. történő intuitív hozzáférést és sztereó hangminőségű streamelést biztosít. 

A Sky Marvel innovatív, világelső kapcsolódási megoldásokat 
kínál minden korábbinál jobb kommunikációs teljesítménnyel. 

Telefonhívások Videóhívások TV és videó 
streamelés

Zene streamelés Játék Oktató  
alkalmazások

Hangoskönyvek

A
B
C

* Összehasonlítva csak hallókészülékek viselésével
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Közvetlen streamelés Roger mikrofonokról

A RogerDirect™ funkcióval most már a gyermekek is élvezhetik a Roger technológia 
előnyeit anélkül, hogy a készülékre külső vevőt kellene csatlakoztatni. A Roger vevők 
vezeték nélkül telepíthetők bármely Sky Marvel hallókészülékre, kiküszöbölve ezáltal 
a vevők kompatibilitásából adódó nehézségeket. Ez a verhetetlen kombináció most  
minden eddiginél kisebb méretben kapható, könnyebb hozzáférést biztosítva a gyermekek 
számára még több szóhoz és beszélgetéshez*.17

Közvetlen multimédiás streamelés TV Connector segítségével

A gyermekek mind beszéd, mind zene tekintetében optimális hangminőséget biztosító, 
egyszerű plug and play megoldással élvezhetik a kedvenc TV-műsoraikat és filmjeiket.



Újratölthető

Szupergyors töltés 

A teljes feltöltéshez szükséges alig 3 órának köszönhetően  
a Sky M-PR képes lépést tartani a fiatal hallgatók pörgős életével. 

Egész napos hallás

A Sky M-PR egész nap kitart, sőt 10 órányi működést biztosít  
a Roger funkció és a multimédiás streamelés használata esetén is. 
A szülők, gondozók, tanárok és gyermekek számára egyaránt  
megnyugtató az a tudat, hogy a hallókészülék nem fog lemerülni. 

Közvetlen streamelés Roger készülékekről

A Sky M-PR segítségével a szülők és a gyermekek anélkül szabadulhatnak 
meg az eldobható elemek használatával járó zűrzavartól, hogy 
kompromisszumra kényszerülnének a kapcsolódás terén. A RogerDirect 
most első alkalommal egyesíti a Roger19 igazolt teljesítményét az 
újratölthetőség előnyeivel.  

Sky M-PR – az új, nagy teljesítményű, 
újratölthető hallókészülék, mely egész nap kitart.
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Egy, a hallókészülékek valós használatát vizsgáló tereptanulmány 
kimutatta, hogy a Phonak Sky heti 2–3 alkalommal történő használata 
vízi tevékenységek során (ami nem járt a hallókészülékek teljes vízbe 
merítésével) nem károsította a hallókészülékeket.20

A vizsgálatban részt vevő gyermekek szülei arról számoltak be, 
hogy magabiztosabban engedték gyermekeiket részt venni vízi 
tevékenységekben. A teljes beszédértésnek köszönhetően a részt vevő 
gyermekek fogékonyabbnak és aktívabbnak mutatkoztak 
a tevékenységek során.20

Gyerekbarát kialakítás

Kisebb és könnyebb

A Sky Marvel készüléket úgy tervezték, hogy viselése 
kényelmes legyen egész nap, minden nap. A RogerDirect 
technológiának köszönhetően a Rogerrel ellátott Sky 42%-
kal kisebb* és 32%-kal könnyebb*, mint az előző generáció*. 

Gyerekzáras kialakítás

A gyerekzáras könyök és az új, gyerekzáras elemajtó  
miatt a gyermekek nagyobb biztonságban használhatják 
a hallókészüléket, hiszen a kis kezek és szájak nem férhetnek 
hozzá az elemekhez. A Sky M-PR beépített lítiumion-
akkumulátora nem távolítható el a készülékből, így lenyelni 
sem lehet.

Kiemelkedően tartós

A Sky Marvel készülék kiváló társa a játékba belefeledkező 
gyermekeknek, és még az sem baj, ha a készülék kissé vizes 
lesz. A Marvel hallókészülékek masszív burkolata ellenáll 
a behatoló víznek és pornak (IP68-as szabvány**). 

Új jelzőfény

A Sky Marvel újonnan tervezett jelzőfénye intuitív, mégis 
diszkrét módon tájékoztat a hallókészülék állapotáról. A 
programozható vizuális jelzések segítségével a kisgyermekes 
szülők meggyőződhetnek arról, hogy a hallókészülékek 
bekapcsolt állapotban vannak és veszik a Roger jelét.

Biztosítja a kényelmet, a biztonságot és a szívósságot  
a gyermek életének minden területén.

  * A Sky M-M és a Sky B-P + Roger 18 összehasonlítása (design-integrált vevő)
** Az IP68 szabványnak megfelelő hallókészülék víz- és porálló. Az IEC 60529 szabvánnyal összhangban  
a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában. 17



A Sky Marvel és a Roger

Roger kisgyermekeknek

A Vanderbilt Egyetemen nemrégiben folytatott tanulmány kimutatta, hogy a Roger otthoni használatának 
köszönhetően az óvodáskorú gyermekek körülbelül 5300 szóval többet hallottak egy nyolc órás időintervallum 
során.17 Távoli mikrofonhasználattal a gyermekek 12%-kal több közvetlenül nekik szóló beszédet hallottak 
naponta, mint kizárólag hallókészülékkel.9 A kisgyermek által hallott szavak mennyiségének növelése létfontosságú, 
a minőségi interakciókban való részvétel ugyanakkor még ennél is nagyobb hatással van a fejlődésre. 

A Hallásveszteséggel élő gyermekek című tanulmány igazolta továbbá, hogy a távoli mikrofonrendszert – 
mint például a Roger – otthonukban használó gyermekek nyelvi fejlődése javult azokéhoz képest, akik nem 
használtak ilyen rendszert. Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a magas szintű nyelvi készségek, 
például a receptív társalgási készség mérése során.21

A RogerDirect segítségével a Roger vevők vezeték nélkül telepíthetők a Sky Marvel hallókészülékekre. 
Amint bekapcsolnak egy csatlakoztatott Roger mikrofont, a gyermek zajos környezetben és nagy távolságból 
is élvezheti a Roger19 igazolt teljesítményének előnyeit. A kompaktabb Roger technológia több szóhoz biztosít 
hozzáférést és több beszélgetésbe segít bekapcsolódni,17 ezáltal elősegítve a szoros kapcsolatok kialakítását.1

Roger iskoláskorú gyermekek és tizenévesek számára

A Roger előnyei jól ismertek iskoláskorú gyermekek és tizenévesek esetén, mivel egyedülálló teljesítményével 
54%-os javulást eredményez a beszédértésben más távoli mikrofonos technológiákhoz képest.19 A RogerDirect 
segítségével az idősebb gyermekek és tizenévesek anélkül élvezhetik ezeket az igazolt előnyöket, hogy kiegészítő 
készüléket kellene viselniük.   

A világ első gyermek hallókészülék családja, amely közvetlen 
streamelést biztosít Roger mikrofonokról 
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Roger portfólió

Roger Touchscreen Mic

Roger Select Roger Pen

Roger Pass-around Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

Roger X Roger MyLink

20



* Kizárólag olyan Roger X eszközök, melyek sorozatszámának első négy számjegye 1744xxxx vagy nagyobb 21

A Roger Multimedia Hub lehetővé teszi, hogy a tanár hangja egy audio jellel egyszerre legyen 
hallható. Önálló készülékként is megállja a helyét, hangoskönyvhöz vagy táblagéphez 
is csatlakoztatható.

A Roger Pass-around mikrofont az osztálytermi kommunikáció támogatására terveztük, hogy ne csak a 
tanár, hanem minden tanuló is tisztán hallható legyen. Esztétikus kialakítása mellett optimális méretének 
köszönhetően a mikrofont a gyermekek és tizenévesek is könnyen kézben tarthatják és kezelhetik.

A Roger Touchscreen Mic osztálytermi használatra szolgáló felhasználóbarát kezelőfelülettel 
rendelkezik. Automatikus mikrofon funkciójának köszönhetően egyszerűen, magától vált át 
egyéni beszélő üzemmódból kiscsoportos beszélgetés üzemmódba, az elhelyezésétől függően.

Roger az osztályteremben

Roger használata otthon és társasági helyzetekben

Roger vevők

A MultiBeam technológiát alkalmazó Roger Select™ diszkrét szabályozást tesz lehetővé 
az idősebb gyermekek számára nagy létszámú, zajos beszélgetések során. Asztalra helyezve 
automatikusan érzékeli, hogy ki beszél. Párhuzamosan zajló beszélgetések esetén pedig 
a felhasználó a mikrofon érintésével manuálisan kiválaszthatja, hogy kit szeretne hallani.

A Roger Pen egyedi megjelenésével, teljes mértékben automatikus vagy manuális mikrofon-
beállításaival és Bluetooth-kapcsolódási lehetőségével all-inclusive hallás élményt biztosít.

A Roger Clip-On Mic egy ingre tűzhető, kicsi és könnyű mikrofon. Ideális választás a szülők és 
a családtagok számára, hiszen egyszerre több Roger Clip-On Mic is használható, így a gyermek 
mindenkit hallhat.

A Roger X egy miniatűr univerzális Roger vevő, amely minden Roger mikrofonnal kompatibilis, 
és vezeték nélkül telepíthető* bármely Sky Marvel hallókészülékre.

A Roger MyLink egy nyakba akasztható, egyszerűen használható általános Roger vevő, 
mely kompatibilis a Sky M-M és Sky M-SP készülékekkel.



Sky M-M
Karibi kalóz

Sky M-M
Fenséges lila

Sky M-M
Alpesi fehér

Sky M-M
Elektromos zöld

Sky M-M
Halvány rózsaszín

Sky M-M
Kék óceán

Sky M-M
Lávavörös

A hangok színe
A Marvel a mókás és vibráló színektől kezdve a diszkrét, bőrtónusú árnyalatokig számos színben 
elérhető. A gyermekek kiválaszthatják a személyiségükhöz illő színt, amely önbizalmat ad 
a hallókészülék elfogadása és viselése során.

Színes könyök kiválasztása

Színes ház kiválasztása
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myPhonak app
Egyszerűen használható alkalmazás a szülők, 
gondozók és nagyobb gyermekek számára 

Remote Support 

A távoli utánkövetés és 
finomhangolás személyes találkozó 
nélkül is valós időben végezhető.  
Ez a hozzáadott kényelmi funkció 
gyökeres változást jelenthet 
a digitális technológiáért rajongó 
tizenévesek és a kisgyermekes  
szülők számára.

Hearing Diary

A hallókészülék használatára és az ezzel 
kapcsolatos elégedettségre vonatkozó 
mélyebb megértést tesz lehetővé 
a hallásgondozó szakemberek számára, 
ha a szülők és az idősebb gyermekek 
visszajelzést küldenek. Ez elősegíti  
a lehető legjobban személyre szabott és 
leghatékonyabb hallási megoldás 
alkalmazását minden gyermek és család 
esetén.

A myPhonak app alkalmazás nemcsak hasznos információkat biztosít és az egyes funkciók  
testre szabását teszi lehetővé, hanem lehetőséget biztosít a személyes találkozó nélküli 
kommunikációra a hallásgondozó szakemberekkel. Az egyszerű telepítés és kezelés érdekében 
minden funkció egyetlen alkalmazáson belül található meg.*

Távvezérlő 

Lehetővé teszi a szülők, gondozók és 
idősebb gyermekek számára a 
hallókészülék beállításainak testre 
szabását. A hangerő és a program 
módosítása mellett a felhasználó 
testre szabhatja a hallókészülékek 
teljesítményét a különböző 
helyzetekben. 

Hallókészülékeim 

Lehetővé teszi a szülők és gondozók 
számára a gyermek fejlődésének 
követését az utolsó találkozás óta 
a hallókészülék használatára  
vonatkozó statisztikákon keresztül.  

* A myPhonak app alkalmazás aktuális verziója a 3.0 – a Sky Marvel készülékkel való használatra szolgáló myPhonak app 3.1 elérhetőségéről érdeklődjön audiológusánál. 23

Távvezérlő

Hearing 
Diary

Remote 
Support

Saját profil

Meghívásaim

Gyakran ismételt kérdések

Visszajelzés az alkalmazásról

Hallóké-
szülékeim



A szoros  
kapcsolatok melletti 
elköteleződés
Az egész életet megváltoztató innovációk iránt tanúsított elköteleződésünk rendíthetetlen,  
ezért dolgozunk ki újabb és újabb átfogó megoldásokat a hallásveszteséggel élő gyermekek 
folyton változó hallási szükségleteinek kielégítésére. Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
a gyermekek számára készült megoldásaink igazoltan nélkülözhetetlen szerepet töltenek be 
a beszéd- és nyelvi fejlődés során, továbbá hozzájárulnak a hallásveszteséggel élő gyermekek 
számos kommunikációs és szociális képességének kialakulásához. 

A hallási megoldások ezen speciális portfóliója biztosítja a hangok tisztaságát és gazdagságát, 
lehetővé téve, hogy az ifjú hallgatók több szót hallhassanak. Célunk a gyermekek támogatása és 
megerősítése hallási útjuk alatt, biztosítva a tanulás során szerzett sikerélményt, miközben 
szoros, szerető, életre szóló barátságokat alakítanak ki. 
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Az Android™ a Google, Inc. védjegye.
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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.
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