
Livskvalitet är när dina 
 hörapparater anpassar sig till 
alla ljud helt  automatiskt

NY laddningsbar 
hörapparat med 
inbyggt litium-

jonbatteri





Vi presenterar en helt 
ny laddningsbar teknik 
med Phonak AudéoTM B

Från världens ledande tillverkare av livsförändrande 
 hörsellösningar kommer det nya sortimentet Audéo B med 
innovativ teknik som gör det enkelt att höra.

• Oslagbar hörselfunktion i vardagens 
lyssningssituationer1 

• Anpassar sig smidigt till alla ljudmiljöer 
automatiskt – du behöver inte justera 
hörapparaterna manuellt2, 3

Nya AutoSense OS™

• Du kan höra alla dygnets 24 timmar* 
på en enda laddning 

• En laddningsbar hörapparat med den 
kortaste laddningstiden och längsta 
batteritiden än någonsin 

• Lätt att använda, inget mer besvär 
med engångsbatterier 

• Banbrytande inbyggt laddningsbart 
litium-jonbatteri

Laddningsbar modell

 * Förväntade resultat med fullständig laddning och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.  
Läs mer på www.phonakpro.se/evidence



Phonak Audéo™ B-R är världens första hörapparat med ett specialdesignat inbyggt 
laddningsbart litium-jonbatteri som ger 24 timmars* hörsel på en enda laddning

De laddningsbara hörapparaterna Phonak Audéo B-R kombinerar den senaste och mest 
avancerade tekniken med banbrytande batteriteknik. 

Inget mer besvär med engångsbatterier som är små och svåra att hantera. Nu kan du 
njuta av frihet och självförtroende när du vet att Audéo B-R är laddad och klar för en 
lång dags, eller natts, användning.

Livskvalitet är när du 
kan höra alla dygnets 
24 timmar* på en enda 
laddning. Life is on

 * Förväntade resultat med fullständig laddning och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.  
Läs mer på www.phonakpro.se/evidence



Kortast laddningstid, 
längst varaktighet

Den laddningsbara hörapparaten Audéo B-R har den kortaste laddningstiden och 
längsta batteritiden på marknaden. Faktum är att du får 24 timmars* hörande 
efter endast 3 timmars laddning. Om du har bråttom kan du ladda den i 30 minuter 
och använda den med full funktion i upp till 6 timmar. Phonak Audéo B-R har 
lättanvända smarta laddningsalternativ som låter dig ladda var du än befinner dig, 
så att du inte behöver oroa dig för att batterierna ska ta slut.

 * Förväntade resultat med fullständig laddning och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.  
Läs mer på www.phonakpro.se/evidence

Phonak Charger Case
• En laddare, torkning och 

förvaringsask i ett
• Inkluderar ett 

rengöringsverktyg

Phonak Power Pack
• Lätt att fästa på Phonak 

Charger Case
• Perfekt för korta utflykter 

där det inte finns någon 
strömkälla

Phonak Mini Charger
• Det minsta alternativet



Ljud finns överallt och ändras ständigt beroende på var du är. Det är 
detta som gör det svårt att lyssna ibland och hörapparaternas uppgift 
komplicerad.

Audéo B och Audéo B-R är speciella eftersom de har ett unikt 
operativsystem: AutoSense OS. Det läser av din omgivning och 
justerar din hörapparat, varje steg på vägen. Det är bara att starta 
dem – resten sker automatiskt. 

Det gör detsamma var du är eller vad du gör. Hörapparaterna Audéo B 
har utvecklats för att underlätta i din vardag. Tack vare nya 
laddningsbara Audéo B-R kan du höra i 24 timmar på en enda 
laddning.

Livskvalitet är när 
dina hörapparater 
anpassar sig till alla ljud 
helt automatiskt.

 * Förväntade resultat med fullständig laddning och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.  
Läs mer på www.phonakpro.se/evidence



Helautomatisk för 
bekvämt lyssnande 
överallt

Hörapparaterna Audéo B med nya AutoSense OS har utformats för lyssningssituationer 
i din vardag och anpassar sig sömlöst till ljuden där du befinner dig. 

AutoSense OS analyserar ljuden i din omgivning varje 0,4 sekund och kan avgöra 
om du befinner dig på en bullriga restaurang, i bilen, i en konsertsal eller hemma. 
Det använder ett flertal olika funktioner och blandar dem, vilket skapar 200 olika 
inställningar som exakt matchar din ljudmiljö. 

Du kan njuta av oslagbar hörselfunktion och ljudkvalitet utan att behöva justera 
dina hörapparater manuellt … vart livet än leder.2, 3
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Inget programbyte behövs Mer än 200 olika inställningar 
och många funktioner



Eftersom två öron 
hör bättre än ett

När omgivningen är bullrig är det svårt att uppfatta vad som 
sägs. AutoSense OS använder tekniken Binaural VoiceStream 
Technology™ för att fungera effektivt. 

Två öron hör bättre än ett och det gäller även för hörapparater. 
Binaural VoiceStream Technology har utvecklats för svåra 
lyssningssituationer. Systemet simulerar vad hjärnan gör 
med ljud från båda öronen. De två sammankopplade 
hörapparaterna ger fördelarna hos att höra tal i båda 
öronen, särskilt i buller, i telefonsamtal eller när du inte står 
mittemot talaren.4



Uppfatta mer i buller
60 % bättre taluppfattning genom att zooma in en enda röst i 
en bullrig miljö än utan hörapparater.4

Bättre taluppfattning
20 % bättre taluppfattning tack vare automatiskt val av 
optimala inställningar i vardagssituationer.2, 3

Höra i bilen
37 % mindre ansträngande att följa samtal i bilen jämfört med 
tidigare teknik.5

Höra svaga röster
10 % bättre taluppfattning för tyst tal med våra senaste 
produkter.6

Naturlig musikupplevelse
Hörapparat i toppklass när det kommer till ljudkvalitet för 
musik.7 

Bättre hörselfunktion 
i situationer där du 
behöver det som mest



Damm- och vattenskyddade IP68

Audéo B passar 
för dina behov 
med 5 modeller, 
3 funktionsnivåer 
och 9 färger.

Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Alpinvit
T7

Beige
01

Sand Beige
P1

Audéo B-312T Audéo B-13 Audéo B-R

Detta är vår banbrytande 
laddningsbara modell

Audéo B-312Audéo B-10



Phonaks trådlösa 
tillbehör lyfter dina 
hörapparater

Phonak erbjuder ett urval av trådlösa 
tillbehör som gör att du får ut mer av 
dina hörapparater vid behov.

Oavsett om du har svårt att följa med när 
du ser på TV, pratar i telefon eller lyssnar 
på musik har vi en trådlös lösning som 
passar för dina behov. Med dessa kan du 
delta fullt ut i buller eller när du befinner 
dig långt bort från talaren.

Phonak har speciella trådlösa Roger-
lösningar för moderna arbetsplatser,  
vilka kan utgöra svåra lyssningsmiljöer 
och en plats där kommunikation är  
nyckeln till framgång. Dessa lösningar är 
kompatibla med nästan alla hörapparater 
och gör det lättare för dig att fokusera  
på arbetet istället för på din hörsel.



1  Phonak Field Study News, Oct 2016 (anticipated availability). Comparing objective and subjective outcomes 
of Automatic Classification 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 Benefits of the next generation of technology automation.
4  Phonak Field Study News, April 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fittings.
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. 

Besök www.phonak.com/audeob för mer information.
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Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att  
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse  
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra 
användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se


