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

NOWE ładowalne

aparaty słuchowe 

z wbudowanym 

akumulatorem 

litowo-jonowym









Phonak AudéoTM B 
z nową technologią 
wielokrotnego ładowania

Jako główny producent rozwiązań wspomagających słyszenie 

i podnoszących jakość życia wprowadzamy nową serię 

produktów Audéo B z innowacyjną technologią, sprawiającą, 

że będziesz słyszeć bez wysiłku.

• Niezrównane możliwości słyszenia we 

wszystkich codziennych sytuacjach1

• Automatycznie i bezproblemowo 

dostosowuje się do każdego otoczenia 

dźwiękowego – nie trzeba ręcznie 

regulować aparatów słuchowych2, 3

Nowy system operacyjny 

AutoSense OS™
• Jedno zwykłe ładowanie wystarcza 

na 24 godziny* działania

• Najszybciej ładujący się i najdłużej 

działający aparat słuchowy, jaki 

kiedykolwiek powstał

• Łatwa obsługa, znika problem związany 

z użytkowaniem jednorazowych baterii

• Przełomowy, wbudowany akumulator 

litowo-jonowy

Model ładowalny

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

przekazu strumieniowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.phonakpro.com/evidence





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.

Znika problem związany z użytkowaniem małych i niewygodnych baterii. Teraz możesz 

cieszyć się wolnością, wiedząc, że Audéo B-R jest łatwy do naładowania i gotowy 

do działania przez całe długie dni… i noce, jeśli trzeba.

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

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

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



Najszybsze ładowanie,
najdłuższe działanie

Audéo B-R to najszybciej ładujący się, najdłużej działający aparat słuchowy 

dostępny na rynku. Rzeczywiście zapewnia 24 godziny* działania po zwykłym, 

3-godzinnym ładowaniu. Jeśli się spieszysz, możesz skrócić czas ładowania 

do 30 min, co wystarczy na 6 godzin normalnej pracy. Aparat Audéo B-R można 

wyposażyć w kilka różnych opcji ładowania, z których możesz korzystać 

w dowolnym miejscu bez obawy o utratę zasilania.

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

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



Etui 

Phonak Charger Case

• Ładowarka, zestaw do 

suszenia i etui ochronne – 

wszystko razem

• Dołączona szczoteczka 

do czyszczenia

Przystawka 

Phonak Power Pack

• Łatwe podłączenie 

do ładowarki Phonak 

Charger Case

• Idealna na krótkie 

podróże, gdy brak dostępu 

do źródła zasilania

Ładowarka 

Phonak Mini Charger

• Wyjątkowo kompaktowa 

opcja ładowania





Dźwięki otaczają nas ze wszystkich stron i ciągle się zmieniają. 

To właśnie dlatego słyszenie jest prawdziwym wyzwaniem, a aparaty 

słuchowe to wyjątkowo skomplikowane urządzenia.

Aparaty słuchowe Audéo B i Audéo B-R są wyjątkowe również dlatego, 

że zostały wyposażone w unikatowy system operacyjny nazwany 

AutoSense OS. Rozpoznaje on otoczenie, w jakim się znajdujesz, 

i nieustannie dostosowuje ustawienia Twoich aparatów słuchowych. 

Wystarczy włączyć aparaty, reszta dzieje się automatycznie.

Nieważne, gdzie jesteś i co robisz. Aparaty słuchowe Audéo B powstały, 

aby Twoje życie stało się łatwiejsze. Teraz dzięki nowym ładowalnym 

aparatom Audeo B-R możesz cieszyć się ich działaniem nawet przez 

24 godziny* po jednym zwykłym ładowaniu.

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

 * Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowe-

go przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.phonakpro.com/evidence



W pełni automatyczne 
działanie, słyszysz 
dobrze wszędzie 
i bez żadnego wysiłku

Seria produktów Audéo B z nowym systemem operacyjnym AutoSense OS, utworzona 

z myślą o codziennych sytuacjach słuchowych, w których możesz się znaleźć, 

bezproblemowo dostosowuje się do nowych warunków dźwiękowych – bez względu 

na to, gdzie jesteś.

System operacyjny AutoSense OS analizuje otaczające Cię dźwięki co 0,4 sekundy 

i potrafi  określić, czy jesteś w głośnej restauracji, w samochodzie, na koncercie 

czy w domu. Korzysta on z wielu funkcji i miksuje je, aby utworzyć ponad 

200 odrębnych ustawień idealnie pasujących do sytuacji akustycznej, w jakiej 

aktualnie się znajdujesz.

Nie musisz ręcznie regulować swoich aparatów słuchowych, możesz się 

cieszyć wyjątkowymi możliwościami słyszenia i jakością dźwięków bez względu 

na to, gdzie jesteś2, 3. 
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Miksuje, 

a nie przełącza

Ponad 200 odrębnych ustawień 

i wiele różnych funkcji



Słyszenie obojgiem 
uszu jest lepsze 
niż słuchanie jednym

W głośnym otoczeniu trudno zrozumieć mowę. System

operacyjny AutoSense OS jest wyjątkowo wydajny, ponieważ

wykorzystuje Obuuszną Technologię VoiceStream™. 

Słyszenie obojgiem uszu jest lepsze niż słuchanie 

jednym uchem – bez względu na to, czy używasz aparatów 

słuchowych czy nie. Obuuszna Technologia VoiceStream – 

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 

sprawia, że możliwe staje się wykorzystanie zalet słyszenia 

mowy obojgiem uszu, zwłaszcza w hałasie, podczas rozmowy 

telefonicznej lub gdy nie będziesz widzieć twarzy rozmówcy4.







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 otoczeniu4.

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

najlepszych ustawień w codziennych sytuacjach słuchowych2, 3.

Słyszenie w samochodzie
Zmiejszenie wysiłku związanego z słuchaniem rozmowy w samochodzie –

aż o 37% w porównaniu z wcześniej stosowaną technologią5.

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

produktom6.

Naturalne brzmienie muzyki
Najlepiej oceniony aparat słuchowy pod względem jakości 

odbierania muzyki 7.

Więcej możliwości 
słyszenia wtedy, 
kiedy potrzebujesz 
tego najbardziej



Aparaty Audéo B są
dostępne w 5 modelach, 
4 poziomach możliwości 
oraz 9 kolorach, aby 
zaspokoić indywidulane
potrzeby użytkowników

Drzewo sandałowe

P3

Kasztanowy

P4

Szampański

P5

Srebrnoszary

P6

Grafi towoszary

P7

Piaskowy

P1



Wodoodporność i zabezpieczenie

przed pyłem w stopniu ochrony IP68

Aksamitna czerń 

P8

Alpejska biel

T7

Beżowy

01

Audéo B-312T Audéo B -13 Audéo B-R

Przełomowy model 

ładowalny

Audéo B-312Audéo B -10



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, prowadzenia 

rozmowy 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. Są one 

kompatybilne z niemal wszystkimi aparatami 

słuchowymi i pomogą Ci skupić się na pracy, 

a nie na słuchaniu.





1  Phonak Field Study News, Oct 2016 (przewidywany termin udostępnienia). Comparing objective and subjective 

outcomes of Automatic Classifi cation Systems Across Manufacturers.

2  Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening 

Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.

3 Phonak Field Study News, June 2015. AutoSense OS Benefi ts of the next generation of technology automation. 

4 Phonak Field Study News, April 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fi ttings.

5 Phonak Internal Validation, 2014. Speech in Car study.

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

7 Phonak Field Study News, Feb 2016. Phonak Venture Music program benchmark.

Więkej informacji znajdziesz na stronie www.phonak.com/audeob





Life is on
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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 wprowadzamy 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


