
Phonak TV Connector er en brukervennlig plug-and-play-løsning for Phonak Marvel-høreapparater. Med vår 
proprietære Phonak AirStream™-teknologi leverer den streaming av beste lydkvalitet fra ethvert TV- og stereosystem. 
Med direkte tilkobling til iOS- og Android-telefoner gjør den brukervennlige Phonak Remote app det også mulig for 
brukeren å få enda mer ut av Marvel-høreapparatet.

Phonak MarvelTM 
Trådløst tilbehør
Produktinformasjon

A Sonova brand



TV Connector – Den brukervennlige streamingenheten for TV og musikk

Oversikt over funksjoner
• Streaming til begge høreapparatene i stereolyd
• AirStream-teknologi for bedre lydkvalitet, lavest mulig 

forsinkelse på streaming og enklere tilkoblingsmetode
• "Ett-klikk" for å koble til alle kompatible høreapparater innen 

rekkevidde, uten å manuelt måtte justere høreapparatet
• Simultan streaming til et ubegrenset antall brukere
• For mer diskresjon kan den monteres bak TV-en

Kompatibilitet
• TV Connector er kompatibel med alle trådløse høreapparater 

fra Phonak med direkte trådløs tilkobling. 

Teknisk informasjon
 
 
 
 

TV Connector er det enkle grensesnittet til TV og andre lydkilder, og støtter direkte 
tilkobling til Phonak Marvel-høreapparater. Den er designet for å forenkle oppsett 
og bruk, og den gir overlegen stereolydkvalitet ved hjelp av AirStream™-teknologi.  
TV Connector kan streame lydsignaler over en avstand på opptil 15 meter til et 
ubegrenset antall lyttere som er tilkoblet samtidig.

Hvis du vil se videoer om hvordan du bruker og 
konfigurerer TV Connector, kan du gå inn på  
www.phonakpro.com/tvconnector

Bruke enhetene

TV Connector

Høreapparat

Opptil 15 meter
(50 ft) 

1 Tilkoblingsknapp

2 Indikatorlys (LED)

3 microUSB-strøminngang

4 Lydinngang for optisk (Toslink) kabel eller analog (3,5 mm kontakt) kabel

5 På/av-knapp

6 Knapper for volum opp og ned (kalibrering)

1     2       3             4

Liten kassestørrelse (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)

5 66



Phonak Remote – Den forenklede fjernkontroll-appen

Oversikt over funksjoner
• Volumjustering av høreapparatene for begge sider eller individuelt på hver side
• Programliste med direkte valg av tilgjengelige høreapparatprogrammer
• Mulighet for å tilpasse navnet på de tilgjengelige høreapparatprogrammene i appen
• Utvalg av tilgjengelige lydkilder som er koblet til høreapparatene 
• Enkel justering av høreapparatets funksjonalitet for omgivelsesbalanse under streaming fra en lydkilde
• Separat justering av tinnitusstøy-intensiteten når den er tilgjengelig på høreapparatet
• Kontroller gjennomsnittlig brukstid for de tilkoblede høreapparatene i appen 
• Batteriladestatus (oppladbare høreapparater)
• Konfigurering av Auto-On når det tas ut av laderen (oppladbare høreapparater)

Phonak Remote app er utviklet for å forbedre brukervennligheten slik at det er mer 
praktisk når du bruker en fjernkontroll. Det er en enkel kontroll av høreapparatfunksjonene, 
visualisert på smarttelefonen uten behov for en mellomliggende, kroppsbåret enhet.

Kompatibilitet
•  Phonak Remote app er kompatibel med Phonak-høreapparater med Bluetooth®-tilkobling. 
• Phonak Remote kan brukes på telefoner med Bluetooth® lavenergiegenskaper (BT-LE) og er kompatibel med iPhone 5s 

og nyere som bruker iOS-versjon 10.2 eller nyere.
• Phonak Remote kan brukes på Google Mobile Services (GMS)-sertifiserte Android-enheter som støtter Bluetooth 4.2 

og Android OS 6.0 og nyere.

Apple, Apple-logoen, iPhone og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.
Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Hvis du vil se videoer om hvordan du bruker og konfigurerer Phonak Remote app, kan du gå inn på www.phonakpro.com/remoteapp

Volumjustering for 
hver side

Omgivelsesbalansering  
av en lydstreaming

Programvalg og tilpasning Tinnitusstøy-intensitet



Life is on
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Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve 
livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og 
følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com


