Phonak Bolero Marvel

Life is on
Hva er det som gjør Marvel enda mer fantastisk?
Phonak Bolero Marvel kan kobles direkte til enten iOS®- eller Android™-smarttelefoner eller andre Bluetooth®-aktiverte
telefoner for å streame lyd til begge ører. Brukerne kan ha hands-free telefonsamtaler med innebygde mikrofoner. I tillegg kan
varsellyder på telefonen bli hørt via Marvel-høreapparatene dersom man ønsker det. Marvel tilbyr også streaming for musikk,
videoer, e-bøker, podcaster og mye mer i stereolyd.

Tilkobling til
smarttelefoner,
TV med mer

TM

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.phonakpro.com

Phonak Bolero Marvel har også merkevarebeskyttet AirStream™-teknologi for
streaming av beste lydkvalitet fra ethvert TV- og stereosystem. 5 Brukerne kan se
på TV-programmer og filmer med Phonak TV Connector som er en enkel plug and
play-løsning. Det er akkurat som å bruke trådløse hodetelefoner – kanskje enda
bedre, fordi Marvel-høreapparater kan skille mellom streamede tale- og
musikksignaler og justeres automatisk for optimal lydkvalitet.

Kjærlighet ved første lyd ... hver eneste dag!

Viktige funksjoner:
•
•
•
•

ved
lyd

Klar, fyldig
lyd

Når vi sier kjærlighet ved første lyd, mener vi ikke bare første gang brukerne dine
prøver Phonak Bolero Marvel, men hver eneste gang de tas i bruk. Fra det øyeblikket
du tilpasser høreapparatet til brukerne, kan de forvente eksepsjonell lydkvalitet.

Kan kobles til smarttelefoner – iOS og Android
Kan kobles til en rekke elektroniske enheter
Høreapparater som kan brukes som trådløse stereohodetelefoner
Ekstra lang streamingtid takket være AirStream-teknologien

Kjærlighet
første

Denne nye generasjonen Phonak-teknologi gjenkjenner og tilpasser seg automatisk
flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere1. Med AutoSense OS™ 3.0 og
Binaural VoiceStream Technology™ i alle modeller kan brukerne nå dra nytte av
bedre taleforståelse i støy og bruke mindre energi på å lytte.

Roger™-teknologi øker ytelsen i støy og på avstand. 6 Phonak Bolero Marvel
har RogerDirect™ som gjør at Roger-teknologien kan overføre lyd direkte
til Marvel-høreapparatene, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.
Smarte apper

Med Phonak Bolero Marvel presenterer
vi multifunksjonelle høreapparater som
formidler "kjærlighet ved første lyd"opplevelser

Viktige funksjoner:

Viktige funksjoner:

•
•
•
•

• Marvel og Roger, den optimale løsningen for utfordrende lyttesituasjoner
• Utformet for å bedre taleforståelsen i støy og på avstand
• Diskre og tiltalende løsninger

Enestående lydkvalitet fra første tilpasning 2
Bedre taleforståelse i støy 3
Redusert energibruk ved lytting i støy 4
Svært god lydkvalitet ved streaming 5

Oppladbare
modeller

Effekten av oppladbar teknologi

Phonaks nye digitale serviceplattform er utviklet for å forbedre brukernes personlige lyttebehov. Via myPhonak-appen
kan brukerne justere høreapparatenes innstillinger etter eget behov med den avanserte fjernkontrollfunksjonen.

Phonak har revolusjonert teknologier for opplading innen høreapparatbransjen ved å introdusere oppladbare litium-ionbatterier. Marvel-høreapparater er også tilgjengelige med denne teknologien, noe som gir rask lading og lang brukertid.
De slår seg på automatisk når de tas ut av laderen, og de slår seg av når de settes tilbake i laderen. Brukerne kan ha tilgang
til ubegrenset hørsel og streaming hele dagen.

Viktig funksjon:
• Lydjustering og individuell tilpasning
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App-solutely Marvelous!

Kjærlighet ved første lyd
Få mer informasjon på www.phonakpro.com

A Sonova brand

Viktige funksjoner:
•
•
•
•

Brukervennlig – ikke lenger behov for engangsbatterier
En hel dag med hørsel, inkludert streaming
Kort ladetid
Batteriet er laget for å vare i seks år

Produktbeskrivelse

Funksjonsnivåer

Bolero M-M

Bolero M-PR

M90

M90

Batteristørrelse

AutoSense OS™ 3.0

312

Premium

M90

Funksjoner

Stille situasjon

•

UltraZoom

•

Tale i støy

•

SNR-Boost

•

Komfort i støy

•

DuoPhone

•

M90

Phonak Bolero Marvel Bluetooth®-versjoner

Lyduttak

Direktesamtaler/lydavspilling
Hook

Dempet (HE11 680) transparent

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

SlimTube 4.0

Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Dome

Cap dome

Flerfunksjonsknapp

•

Telespole

•

Bluetooth®

•

•

Musikk

•

SoundRecover2

•

Nano-belegg

•

•

Tale i sterk støy 3

•

Brukerbasert fininnstilling

•

Åpen dome

tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

Tale i bil

•

Real Ear Sound

•

Ventilert dome

tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

Komfort i ekko

•

Fininnstillingskanaler

20

Power dome

tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

Medier, tale + mikrofon

•

WhistleBlock

•

Medier, musikk + mikrofon

•

NoiseBlock

•

IP-rangering
Mål

LxBxD

IP687

IP687

31,3 x 14,1 x 7,3

36,7 x 16,4 x 8,5

2,18 g

3,71 g

Vekt
Ladetid 8

•

Premium

Akustisk sammenkobling

0 % til 100 %

3t

0 % til 80 %

1,5 t

Tilleggsprogrammer

10 min

30 min tilpasning
SlimTube 4.0

HE11 680

SlimTube 4.0

HE11 680

Ørepropp for SlimTube

SlimTip

Akryl

Trådløs kommunikasjonsportefølje

Silikon

WindBlock

•

Maks. tilleggsprogrammer

3

EchoBlock

•

Titanium

Komfort i ekko

•

SoundRelax

•

Ørepropp

Tale i sterk støy

•

QuickSync

•

Universell ørepropp

Ørepropp for hook
Trådløst tilbehør

Bolero M-M

Bolero M-PR

M90

M90

Maks. utgangseffekt (dB SPL)

2 cc coupler

122

128

127

130

Tale i 360°

•

Akustisk optimalisert ventilasjon

•

TV Connector

•

•

Maks. forsterkning (dB)

2 cc coupler

58

63

60

66

Tale i støy

•

Tinnitus Balance

•

Phonak PartnerMic™

•

•

<100 – >6500

<100 – >8000

<100 – >7000

<100 – >6800

Stille situasjoner

•

auto Acclimatization

•

Phonak RemoteControl

•

•

1,5

1,6

Komfort i støy

•

Environmental balance

•

Musikk

•

RogerDirect™

•

Roger™-mikrofoner

•

•

Akustisk telefon

•

Innstilling for Roger og

•

Tilpasset program

•

retningsmikrofon

myPhonak

•

•

Phonak Guide

•

•

Frekvensområde (Hz)
Strømforbruk (mA)
Tilpasningsområde

dB HL

dB HL
0

0

10

10

20

20

30

30

RogerDirect + mikrofon

•

40

40

PartnerMic + mikrofon

•

50

50

60

60

Telefonsamtale + mikrofon

•

70

70

80

80

90

90

100

100

110
125

SlimTube 4.0
HE11 680

500

1000

2000

4000

Lett til moderat stort hørselstap,
alle audiometriske konfigurasjoner

8000

125

For lading av Bolero Marvel og Audéo Marvel oppladbare høreapparater. Laderen har
en plass for store ørepropper, åpninger som gjør det mulig å lade to høreapparater samtidig,
USB-C-strøminntak og indikatorlys.

250

500

1000

2000

4000

8000

Lett til stort hørselstap, alle audiometriske
konfigurasjoner

Tilpasning
Bolero M-M

Kassefarger

Phonak Target
Noahlink Wireless

P1
Sand Beige

P3
Sandalwood

P4
Chestnut

P5
Champagne

P6
Silver Gray

P7
Graphite Gray

P8
Velvet Black

Phonak Charger BTE RIC

Streamingprogrammer

110
250

Roger™

T7
Alpine White

HO
Beige

7 IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
8 Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid, men vil ikke overskride tre timer.

Bolero M-PR

M90

M90

6.1 eller nyere

6.1 eller nyere

•

•
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App

Du finner mer informasjon om Bolero Marvel på www.phonakpro.com/boleromarvel
Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonakpro.com/roger
Du finner mer informasjon om Phonak-appene på www.phonakpro.com/smartapps

