
Nowe rozwiązania zmieniające 
życie

Światowy lider rozwiązań słuchowych zmieniających życie wprowadza nową linię 
produktów Bolero B, wyposażonych w innowacyjne technologie które sprawiają, że 
słuchanie nie wymaga już żadnego wysiłku. 

Phonak BelongTM



Jeśli Twoje aparaty słuchowe po 
jednym ładowaniu działają bez
przerwy przez 24 godziny*,  
żyjesz bez ograniczeń. Life is on.
Ładowalne aparaty słuchowe Phonak Bolero™ B-PR

•	Najszybciej ładujący się aparat słuchowy,      
jaki kiedykolwiek powstał

•	Przełomowy, wbudowany       
akumulator litowo-jonowy

•	Brak niedogodności używania      
standardowych baterii

•	Możliwość ładowania w podróży
•	Niezrównane możliwości dzięki      

nowemu systemowi AutoSense OS™¹, ²

 * Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego przekazu 
strumieniowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/dowody



Słyszenie wysokich dźwięków 
SoundRecover2
Nowy układ SoundRecover2 
wykorzystuje adaptacyjny algorytm 
obniżania częstotliwości i poprawia 
słyszalność wysokich dźwięków3. Odbiór 
słyszalnych dźwięków niskiej i średniej 
częstotliwości pozostaje bez zmian. 

Słyszenie cichej mowy
Ekspansja wzmocnienia
Nowy sposób na podejście do ekspansji 
wzmocnienia zapewnia rozumienie 
cichej mowy lepsze o 10% 4.

Większy komfort słyszenia 5

Symetryczne wzmocnienie 
Specjalny algorytm uwzględnia różnicę 
słuchu, kiedy niedosłuch jest 
niesymetryczny.

Nowy projekt wysokiej jakości

Nowe umiejscowienie wlotów 
mikrofonów
Zredukowany hałas powodowany przez 
włosy, lepsza ochrona przed pyłem. 

Cewka telefoniczna

Większy przycisk 
Łatwiejsza obsługa.

Regulator głośności

Nowy Kolor
Alpejska biel.

IP68
Odporność na wodę i pył.

Kompatybilność
Roger
CROS B

Aparaty słuchowe Phonak Bolero™ B z nowym AutoSense OS™

Nowy AutoSense OS Wygląd klasy premium

Rozmiar rzeczywisty

Gdy Twoje aparaty słuchowe 
automatycznie dostosowują się do 
każdego otoczenia dźwiękowego, 
żyjesz bez ograniczeń. Life is on.



Kiedy nad wyraz dyskretny
aparat słuchowy ma wytrzymałość 
tytanu, żyjesz bez ograniczeń.
Life is on.

Tytan znany jest ze swojej twardości i wytrzymałości. Wykorzystywany jest 
w różnych produktach klasy premium, zaawansowanym technologicznie 
ekwipunku sportowym, pojazdach o największych możliwościach, a także  
do produkcji sprzętu medycznego. Jest 15 razy bardziej wytrzymały od akrylu, 
co sprawia, że możemy wyprodukować z niego znacznie cieńszą obudowę.

•	Najmniejszy wewnątrzuszny aparat słuchowy     
marki Phonak, jaki kiedykolwiek powstał

•	Wykonany z tytanu klasy medycznej
•	Wyrafinowana technologia drukowania 3D
•	Poprawione o 64% możliwości dopasowania6

Indywidualny aparat słuchowy Phonak Virto™ B-Titanium

Rozmiar rzeczywisty



Automatyczny wybór poziomu doświadczenia 
Podczas nowego dopasowania automatycznie dobiera poziom doświadczenia, 
sprawdzając informacje z sesji wprowadzone w programie Noah lub niezależnej  
wersji programu Phonak Target 5.1.

Target Match
Integruje dopasowanie aparatów słuchowych i weryfikację w jednym programie. 

Ekran parametrów akustycznych 
Automatycznie łączy parametry akustyczne obu stron, by umożliwić dopasowanie 
obuuszne.

Po prostu ulubiony program   
do dopasowania 7

Program do dopasowania Phonak Target 5.1



Life is on
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W firmie 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.pl
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