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Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för 
att delta i livet fullt ut. Vi har brunnit för detta uppdrag 
i över 70 år och utvecklat banbrytande hörsellösningar 
som hjälper människor att lyckas socialt och 
emotionellt. Life is on.

www.phonak.se/barn

A Sonova brand
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Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som  
tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Barnspecifik design
Sky M har utformats för barn med branschledande 
hållbarhet och IP68-klassificering*. Du kan vara trygg 
i vetskapen om att din barns hörapparater kommer 
att fungera korrekt, även om livet blir lite blött.

Barnsäkra
Ditt barn skyddas tack vare det barnsäkra slangfästet 
och den nya barnsäkra batteriluckan. 

Nya indikatorljus
Ett nydesignat indikatorljus som är lätt att använda, 
diskret och som tydligt bekräftar hörapparatens 
status.

Mixa & matcha
Barnen kan välja bland flera olika roliga färger som 
verkligen speglar deras personlighet.

* IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den tål  
att sänkas ner i vatten på 1 meters djup utan avbrott i 60 minuter och 
i en dammkammare i 8 timmar enligt standarden IEC 60529.

Life is on 

Phonak SkyTM Marvel 
Love at first sound



Kraften hos ”serve och retur”
Som förälder har ditt utbyte med ditt barn en djupgående 
inverkan på barnets tal- och språkutveckling, utbildning 
och allmänna välbefinnande.1
 
Dessa utbyten kallas för ”serve och retur” 
och stimulerar hjärnan samt stödjer barnets 
kommunikationsförmåga och sociala färdigheter.2 

Både kvantitet och kvalitet räknas
Det är inte endast antalet servar och returer som har 
betydelse utan även språkets mångfald och komplexitet 
samt hur tydligt ditt barn kan höra det.3

Det är därför som det är så viktigt att ge ditt barn 
en lösning som verkligen hjälper dem under deras 
lyssningsresa. Under resans gång bygger och vårdar 
ni dessutom en djup relation.

Kan anslutas till smartphones, 
Rogermikrofoner med mera
Till skillnad från andra pediatriska hörapparater 
kan Sky Marvel streama samtal från praktiskt taget 
alla smartphones och enheter med Bluetooth®. 

Roger hjälper dig att lösa problem som orsakas av 
avstånd och buller genom att leverera tydligt tal 
direkt till barnets öra. Tack vare RogerDirect™ behöver 
ni inga andra enheter. 
 

Ny kraftfull uppladdningsbar hörapparat
Med Sky M-PR slipper du att byta batterier. Den 
laddas på bara 3 timmar och ger en hel dags hörsel 
med 10 timmars Roger eller mediastreaming. 

En studie som genomfördes nyligen fann att  
små barn som använde ett fjärrmikrofonsystem 
som Roger i hemmet hade bättre språkfärdigheter 
på hög nivå jämfört med barn som inte använde 
systemet.4

Sky Marvel
Phonak brinner för att skapa lösningar som ger barnen den 
bästa möjliga starten i livet. Det nya Sky M-sortimentet 
erbjuder en unik kombination av världens första 
pediatriska lösningar med mer kommunikationskraft än 
någonsin som bidrar till att utforma unga människors liv. 

Funktioner hos Sky Marvel:
- Tydligt, detaljrikt ljud
-  Kan anslutas till smartphones, Roger™ 

mikrofoner med mera 
- Laddningsbar
- Barnspecifik design

Tydligt, detaljrikt ljud
AutoSense Sky OS är världens första operativsystem för 
barn som känner igen och automatiskt anpassar sig till 
de lyssningssituationer som barnen upplever varje dag.
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