
Phonak BelongTM

Jeśli Twoje aparaty słuchowe automatycznie

dostosowują się do każdego środowiska 

dźwiękowego, żyjesz bez ograniczeń





Razem
zmieniamy świat





 * Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego 

przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/evidence

Wprowadzamy platformę 
Phonak Belong 
z przełomową technologią 
wielokrotnego ładowania 
i nowym systemem 
operacyjnym AutoSense OSTM

Nowe funkcje platformy Phonak Belong wykorzystują

innowacyjne technologie, które powstały po to, aby

ułatwić życie naszym pacjentom. Phonak Audéo B-R™ 

to wyjątkowe, ładowalne aparaty słuchowe z wbudowanymi 

akumulatorami litowo-jonowymi, które można doładowywać. 

To pierwsze takie aparaty na świecie. Dodatkowo nowy 

system operacyjny AutoSense OS to innowacyjne narzędzie 

zwiększające ogólne możliwości i jakość dźwięku.

Nowy system operacyjny AutoSense OS

• Większe możliwości słyszenia i większy komfort1, 2.

• Niezrównane możliwości słyszenia w codziennych 

sytuacjach3.

• W pełni automatyczne działanie zapewniające lepsze 

zrozumienie mowy niż manualne ustawienia wykonywane 

samodzielnie przez pacjenta4, 5.

Przełomowa technologia wielokrotnego 

ładowania

• Jedno zwykłe ładowanie wystarcza na 24 godziny* 

działania.

• Najszybciej ładujący się i najdłużej działający aparat 

słuchowy, jaki kiedykolwiek powstał.

• Łatwa obsługa, znika problem z utylizacją zużytych baterii.





Genialne rozwiązanie 
ułatwiające życie

Pacjenci stają się coraz aktywniejsi i oczekują, że ich aparaty słuchowe będą się automatycznie

dostosowywać do ich stylu życia. Najważniejsza jest swoboda: chcą robić to, na co mają ochotę, 

chodzić tam, gdzie chcą i nie pamiętać o ograniczeniach związanych z ubytkiem słuchu.

Podczas opracowywania nowej platformy Phonak Belong uznaliśmy to oczekiwanie za najważniejsze.

Jak sugeruje nazwa (ang. Belong – przynależność), pragniemy, aby pacjenci używali aparatów słuchowych, 

dzięki którym będą mogli czuć się częścią otaczającego ich świata – bez względu na to, gdzie się znajdują. 

Chcemy, by użytkownicy mogli polegać na swoich aparatach słuchowych, ufać, że automatycznie 

i bezproblemowo wykonają swoje zadanie.

Aparaty słuchowe platformy Belong, wyposażone w akumulatory litowo-jonowe i nowy system 

operacyjny AutoSense OS, zapewnią wyjątkową jakość słyszenia swoim użytkownikom, a zarazem 

sprawią, że ich życie stanie się łatwiejsze.





 * Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego 

przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/evidence

Jeśli Twoje aparaty
słuchowe po jednym
ładowaniu działają bez
przerwy przez 24
godziny*, żyjesz bez
ograniczeń

Aparaty Audéo B-R zostały zaprojektowane tak, 

by ułatwiały życie swoim użytkownikom i uwalniały ich 

od niedogodności użytkowania małych i niewygodnych 

baterii. Teraz użytkownicy aparatów mogą cieszyć się 

wolnością, wiedząc, że Audéo B-R jest łatwy 

do naładowania i gotowy do działania przez całe 

długie dni… i noce, jeśli trzeba.

Phonak Audéo B-R to pierwszy na świecie aparat słuchowy, 

w którym zastosowano wbudowany akumulator litowo-jonowy 

wystarczający na 24 godziny* działania po jednym 

zwykłym ładowaniu.

Ładowalne aparaty słuchowe Phonak Audéo B-R to połączenie 

naszej najnowszej technologii zapewniającej najwięcej możliwości 

z przełomową technologią wielokrotnego ładowania.



Najszybsze ładowanie,
najdłuższe działanie

Akumulatory litowo-jonowe, o 40% mocniejsze od akumulatorów 

konwencjonalnych, są niezawodne i mogą być wykorzystywane do 

zasilania nowoczesnych i bardziej zaawansowanych aparatów 

słuchowych Audéo B-R.

Oprócz tego akumulatory litowo-jonowe ładują się wyjątkowo szybko, 

działają długo, a ich pojemność się nie zmniejsza nawet po wielu 

latach ładowania.

Pełne ładowanie akumulatorów aparatów słuchowych Phonak trwa 

jedynie 3 godziny, a wystarcza aż na 24 godziny* działania. Później 

można je znowu naładować. I tak wiele razy.

 * Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego 

przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/evidence





Etui Phonak Charger Case

• Ładowarka, zestaw do suszenia i etui ochronne 

– wszystko razem

• Dołączona szczoteczka do czyszczenia

Ładowalne aparaty słuchowe Phonak można wyposażyć 

w łatwe w użyciu różne opcje ładowania. Pacjenci mogą 

ładować swoje aparaty słuchowe w dowolnym miejscu, 

bez obawy o utratę zasilania.

Różne opcje ładowania



Przystawka Phonak Power Pack

• Łatwe podłączanie do ładowarki 

Phonak Charger Case

• Idealna na krótkie podróże, gdy brak 

dostępu do źródła zasilania

Ładowarka Phonak Mini Charger

• Wyjątkowo kompaktowa opcja 

ładowania



Gdy aparaty słuchowe
automatycznie
dostosowują się 
do każdego środowiska 
dźwiękowego, żyjesz 
bez ograniczeń

Dźwięki są wszędzie i ciągle się zmieniają. To właśnie

dlatego słyszenie jest prawdziwym wyzwaniem, a aparaty

słuchowe to wyjątkowo skomplikowane urządzenia.

Aparaty słuchowe Audéo B i B-R są wyjątkowe również

dlatego, że zostały wyposażone w unikatowy system

operacyjny AutoSense OS. Rozpoznaje on otoczenie 

użytkownika aparatu i nieustannie dostosowuje ustawienia 

aparatów słuchowych. Wystarczy włączyć aparaty, reszta 

dzieje się automatycznie.

Niezależnie od tego, gdzie się jest i co się robi.

Aparaty słuchowe Audéo B powstały po to, 

by życie ich użytkowników stało się łatwiejsze.



Miksuje, 

a nie przełącza

System operacyjny AutoSense OS rozpoznaje środowisko

akustyczne w czasie rzeczywistym.

Ponad 200 odrębnych ustawień 

i wiele różnych funkcji

Wykorzystanie wielu różnych funkcji, precyzyjnie 

dobieranych i miksowanych, pozwala na stworzenie 

ponad 200 odrębnych ustawień.
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Lepsze rozumienie w hałasie
Poprawa rozumienia mowy w hałasie o 60% w porównaniu ze słuchaniem bez 

aparatów słuchowych, osiągana dzięki wychwytywaniu pojedynczego głosu w głośnym 

otoczeniu6.

Lepsze rozumienie mowy
O 20% lepsze rozumienie mowy dzięki funkcji automatycznego dobierania 

najlepszych ustawień w codziennych sytuacjach słuchowych4, 5.

Słyszenie w samochodzie
Zmiejszenie wysiłku związanego z słuchaniem rozmowy w samochodzie 

– aż o 37% w porównaniu z wcześniej stosowaną technologią7.

Słyszenie cichej mowy
O 10% lepsze rozumienie cichej mowy dzięki naszym najnowszym produktom1.

Naturalne doznania muzyczne
Najlepiej oceniony aparat słuchowy pod względem jakości odbierania muzyki8.

Więcej możliwości 
słyszenia wtedy, gdy jest 
to najbardziej potrzebne





Słyszenie dźwięków o wysokiej częstotliwości - SoundRecover2

Gdy ubytek słuchu się pogłębia, nowa funkcja SoundRecover2 

poprawia słyszalność dźwięków wysokoczęstotliwościowych 

dzięki wykorzystaniu adaptacyjnego algorytmu obniżania 

częstotliwości, który jest stosowany jedynie wtedy, gdy 

wymaga tego ubytek słuchu. Jakość odbioru dźwięków 

nisko- i średnioczęstotliwościowych zostaje utrzymana, 

przy czym stają się słyszalne również dźwięki 

wysokoczęstotliwościowe.

Słyszenie cichej mowy – ekspansja wzmocnienia

Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed producentami 

aparatów słuchowych, jest znalezienie równowagi między 

komfortem słuchania a wyrazistością dźwięków. Dzięki 

naszemu systemowi ekspansji wzmocnienia możemy 

indywidualizować jego zakres w zależności od ubytku słuchu 

pacjenta, programów w jego aparatach słuchowych oraz 

połączeń akustycznych. Oznacza to maksymalną zrozumiałość 

cichej mowy bez utraty jakości i komfortu słuchania2.

Większy komfort słyszenia - symetryczne wzmocnienie

Pacjenci z asymetrycznym ubytkiem słuchu, którzy po raz 

pierwszy używają aparatów słuchowych, mogą się czasem 

czuć niekomfortowo, bo wzmocnienie będzie dostosowane 

do słabszego ucha. W fi rmie Phonak powstał algorytm, 

w którym uwzględniliśmy różnicę słuchu pomiędzy uchem 

lewym a prawym. W rezultacie wzmocnienie jest odrobinę 

mniejsze niż ustalone dla słabszego ucha podczas 

pierwszego dopasowania. Dzięki temu nowy użytkownik 

czuje się znacznie bardziej komfortowo2, nie tracąc 

zrozumiałości.

Najwydajniejszy system automatyczny – nowy system operacyjny AutoSense OS

System operacyjny AutoSense OS powstał z myślą 

o zapewnieniu jak najlepszego rozumienia mowy, 

możliwości i komfortu słyszenia. To najlepszy automatyczny 

system, który znakomicie się sprawdza w codziennych 

sytuacjach słuchowych. Ta zaawansowana technologia 

świetnie radzi sobie w trudnych warunkach akustycznych, 

w których aparaty słuchowe muszą działać bez zarzutu3.

System analizuje dźwięki co 0,4 s i korzysta z wielu funkcji. 

Następnie miksuje je, tworząc ponad 200 różnych ustawień, 

które precyzyjnie dopasowuje do sytuacji akustycznej. 

Wszystko to jest wykonywane automatycznie, nie jest 

potrzebne żadne manualne regulowanie aparatów słuchowych.

Ponadto rozszerzony o innowacyjne obliczenia wstępne

nowy system operacyjny AutoSense OS obsługuje adaptacyjny 

system SoundRecover i w nowy sposób ekspansji 

wzmocnienia zwiększający słyszalność cichej mowy.

Dodatkowo ustawienia symetrycznego wzmocnienia

w przypadku asymetrycznego ubytku słuchu zapewniają 

nowym użytkownikom aparatów większy komfort słuchania2. 

To bardzo ważne elementy nowego systemu operacyjnego 

AutoSense OS, które sprawiają, że jest on wyjątkowy 

i nieporównywalny z innymi systemami dostępnymi na rynku.



Im większy hałas, tym większe wyzwanie. Oto dlaczego w systemie AutoSense OS

wykorzystano Obuuszną Technologię VoiceStream.

Obuuszna Technologia VoiceStream bazuje na spostrzeżeniu, że słyszenie

obojgiem uszu jest lepsze niż słyszenie jednym uchem. Przekazuje ona

strumieniowo pełne pasmo audio w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo. 

Tym samym – poprzez symulowanie przetwarzania, jakie zachodzi w mózgu, 

gdy sygnał dochodzi do obojga uszu – przeciwdziała problemom odbiorczym 

w trudnych sytuacjach akustycznych. To połączenie obu aparatów słuchowych 

zapewnia, że pacjenci mogą wykorzystać zalety słyszenia mowy obojgiem uszu, 

zwłaszcza w hałasie, podczas rozmowy telefonicznej lub gdy nie widzą twarzy 

rozmówcy. Ta technologia jest wykorzystywana również w rozwiązaniach 

Phonak CROS.

Słyszenie obojgiem uszu
jest lepsze niż jednym
uchem – Obuuszna 
Technologia VoiceStreamTM





Phonak Target 5.0 
– po prostu ulubiony 
program do dopasowania9



Sprawdzanie słuchawek

Funkcja sprawdzania słuchawek zmniejsza ryzyko niezgodności słuchawek 

i inicjuje sprawdzanie dopasowania. Umożliwia usunięcie rozbieżności albo przez 

zmianę wybranych parametrów akustycznych w programie do dopasowania, albo 

przez wymianę samej słuchawki na odpowiadającą tej wybranej w programie Phonak 

Target. Dzięki temu można skrócić i uprościć proces dopasowywania.

Demonstarator korzyści

Wydajne narzędzie do konsultacji, pozwalające z wykorzystaniem standardowych 

słuchawek ukazać pacjentom i ich bliskim, jakie są różnice jakości odbioru dźwięków, 

gdy słucha się w aparatach słuchowych i bez nich oraz z dopasowaniem obuusznym 

i jednousznym lub też porównać jakość słyszenia w aparatch o różnych poziomach 

możliwości.

TargetMatch 

Funkcja dostępna w programie Phonak Target, zainstalowanym pod NOAH. 

TargetMatch integruje oprogramowanie i urządzenie Otometric’s AURICAL freefit. 

Wspiera protetyków słuchu w procesie umieszczania sondy, w pomiarach ucha 

rzeczywistego oraz podczas automatycznego lub ręcznego dopasowania do celu. 

To łatwy i efektywny sposób wykonywania pomiarów ucha rzeczywistego.



Phonak CROSTM B 

Phonak CROS B to bezprzewodowe urządzenie CROS oparte na technologii Phonak Belong.

Podczas dopasowywania urządzenia CROS B z aparatem słuchowym Audéo B pacjenci 

z jednostronną głuchotą (SSD) słyszą mowę czysto i mogą prowadzić rozmowy bez 

względu na to, z jakiego kierunku dochodzi głos.

Za pomocą naszej unikatowej Obuusznej Technologii VoiceStream urządzenie CROS B 

bezprzewodowo przenosi dźwięk dochodzący od strony ucha niesłyszącego do aparatu 

słuchowego założonego na ucho słyszące.

Phonak CROS B został wyposażony w funkcję StereoZoom, czyli sprawdzoną i najlepszą 

kierunkowość obuuszną. StereoZoom ustawia bardzo wąską charakterystykę kierunkową 

umożliwiającą skupienie się na pojedynczym głosie w tłumie. Zapewnia to znacznie lepsze 

rozumienie mowy w głośnym otoczeniu10.

Modele CROS B są dostępne w takich samych kolorach jak Audéo B, aby urządzenia 

na obojgu uszach pasowały do siebie.





Technologia ogromnych 
możliwości w znakomitej
stylistyce

Stopień ochrony IP68 dla wszystkich obudów Phonak Audeo B i B-R. 

Szczelna obudowa Audéo B-R znacznie ogranicza możliwość zalania wodą, 

zawilgocenia lub zanieczyszczenia aparatów słuchowych.



Nowe położenie wlotów mikrofonów zabezpiecza 

je przed kurzem i  redukuje zakłócenia 

powodowane przez włosy.

Przycisk Audéo B-R jest teraz większy 

i wygodniejszy oraz ma wskaźnik LED.

Zaawansowane technologicznie materiały

kompozytowe zwiększają trwałość.



Poziom możliwości RIC

Pierwsza Phonak Audéo B90

Biznes Phonak Audéo B70

Ekonomiczna Phonak Audéo B50

Podstawowa Phonak Audéo B30

Przegląd produktów

Parametry techniczne
platformy
Phonak Belong



Poziom możliwości

AutoSense OS

Dodatkowe programy

Programy strumieniowe

Funkcje

UltraZoom

SNR-Boost

FlexControl

FlexVolume

DuoPhone

SoundRecover 2

Dopasowanie do prefer. użytkownika

Real Ear Sound

Kanały

WhistleBlock

NoiseBlock

WindBlock

EchoBlock

SoundRelax

QuickSync

AOV

Tinnitus Balance

auto Aklimatyzacja

Kompatybilność z CROS B ***

RogerReady

Roger i ustawienia kierunkowości
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Pierwsza 

B90

Pierwsza 

B90

Biznes 

B70

Biznes 

B70

Ekonomiczna 

B50

Ekonomiczna 

B50

Podstawowa 

B30**

Podstawowa 

B30**
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Spokojne sytuacje

Mowa w hałasie

Komfort w hałasie

Muzyka

Mowa w dużym hałasie

Mowa w samochodzie

Komfort w pogłosie

Maks. liczba dodatkowych prog.

Mowa i Wiatr

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie

Mowa z 360°

Mowa w hałasie

Spokojne sytuacje

Komfort w hałasie

Muzyka

Telefon akustyczny

Program indywidualny

Maks. liczba prog. strumieniowych

Bluetooth audio + mik.

Telefon Bluetooth/DECT + mik.

RemoteMic / Roger

Audio jack + mik.
** Niedosępne dla Phonak Audéo B-R.

*** CROS B jest niekompatybilny z Audéo B-R.



Poziom możliwości CROS B

Pierwsza (B90)

Biznes (B70)

Ekonomiczna (B50)

Podstawowa (B30)

Dostępne tryby mikrofonów dla CROS B

Manualny StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

 

Wszechkierunkowość

•

•

•

•

Automatyczny StereoZoom

•



CROS B-312 CROS B-13

Wszystkie zdjęcia pokazują urządzenia natrualnej wielkości

P3 P4 P5 P6 P7 P8 T7

Drzewo 

sandałowe

Kasztanowy Szampański Srebrnoszary Grafi towoszary Aksamitna 

czerń

Alpejska biel

01

Beżowy

P1

Piaskowy

Audéo B-312T Audéo B -13 Audéo B-RAudéo B-312Audéo B -10

Modele i kolory



Bezprzewodowe
akcesoria fi rmy Phonak
zwiększające możliwości

Phonak oferuje szeroką gamę akcesoriów bezprzewodowych, 

które w razie potrzeby zwiększają możliwości aparatów 

słuchowych. Niezależnie od tego, czy masz problemy podczas 

oglądania telewizji, rozmawiania przez telefon czy słuchania 

muzyki, opracowaliśmy bezprzewodowe rozwiązania 

odpowiednie do każdej sytuacji. Akcesoria bezprzewodowe 

umożliwiają również pełne uczestnictwo w spotkaniach, gdy 

panuje hałas oraz gdy rozmówca znajduje się w dużej odległości.

Phonak dostarcza bezprzewodowe rozwiązania Roger, 

przeznaczone specjalnie do użytku w nowoczesnych 

miejscach pracy, stanowiących trudne środowiska 

akustyczne, oraz do użytku w sytuacjach, gdy 

komunikacja jest podstawowym źródłem sukcesu. 

Urządzenia te są kompatybilne z niemal wszystkimi 

aparatami słuchowymi i pomagają użytkownikom 

aparatów skupić się na pracy, a nie na słuchaniu.





1 Phonak Internal Report, Jan 2015. Results of investigation completed at University of Lübeck.

2 Phonak Internal Report, Feb 2016. Symmetric Gain Study.

3 Phonak Field Study News under development, Oct 2016 (przewidywany termin udostępnienia). Comparing objective and subjective outcomes of Automatic

Classifi cation Systems Across Manufacturers.
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W fi rmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, 

aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej 

misji i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, 

które pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się 

towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie.

Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonakpro.com

Life is on


