
Phonak BelongTM

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

NYHETER 
• Laddningsbar  

bakom-örat apparat 
• I-örat apparat  

i titan





Together,  
we change lives





 * Förväntat resultat med fulladdat batteri och upp till 80 minuter trådlös streamingtid. Läs mer på www.phonakpro.se/evidence

Phonak Belong,  
med ny laddningsbar 
teknik och innovationer 
som förenklar livet

Plattformen Phonak Belong har skapats för att förenkla 
dina klienters liv. Den består av nya laddningsbara 
hörapparater med ett banbrytande inbyggt litium-
jonbatteri. Nya AutoSense OS™ ökar ytterligare den 
allmänna prestandan och ljudkvaliteten. Dessutom 
inkluderar Belong-familjen nu en superdiskret, i-örat 
apparat i titan. 

Banbrytande laddningsteknik
• Lyssningstid på 24 timmar* efter en enda laddning
• Kortast laddningstid för laddningsbara hörapparater1

• Lätt att använda, inga fler batteribyten 

Högteknologiska i-örat apparater i titan 
• Den minsta i-örat apparaten från Phonak någonsin2

• Gjord av titan av medicinsk kvalitet 
• Sofistikerad 3D-utskriftteknik
• 64 % bättre passform2 

Nya AutoSense OS
• Oöverträffad hörselfunktion vid vardagliga 

lyssningssituationer3

• Sköts helt automatiskt, vilket ger bättre taluppfattning 
än manuellt val av program4,5

• Bättre hörselprestanda och större komfort för  
asymmetriska hörselnedsättningar6,7





Förenkla livet med vår helt 
enkelt lysande lösning

I takt med att klienterna blir mer aktiva kräver de hörapparater som automatiskt kan hålla jämna steg 
med deras livsstil. Det är av största vikt att de har friheten att göra och gå vart än de önskar utan 
begränsningar på grund av sin hörselnedsättning. 

Vi har haft detta som ett viktigt fokusområde vid utvecklandet av den nya Phonak Belong-
plattformen. Som namnet antyder vill vi att klienterna får hörapparater som gör att de känner sig 
bekväma i sin omgivning oavsett var de är. De kan vara trygga med att deras hörapparater sömlöst 
och automatiskt gör allt jobb åt dem4,5.





 * Förväntat resultat med fulladdat batteri och upp till 80 minuter trådlös streamingtid. Läs mer på www.phonakpro.com/evidence

Livskvalitet är när du  
kan höra alla dygnets 
24 timmar* på en enda 
laddning

Frigör dina klienter från besväret med att byta batterier. 
De kan nu njuta av friheten av att veta att hörapparaterna 
kan laddas på ett bekvämt sätt och sedan är redo för långa 
dagar och nätter, om så behövs.

Phonak Audéo™ B-R och Bolero™ B-PR är de första 
hörapparaterna någonsin med ett specifikt designat inbyggt, 
laddningsbart litium-jonbatteri som ger en lyssningstid på  
24 timmar* på en enda laddning.

De kombinerar vår senaste högpresterande teknologi med 
banbrytande batteriteknologi.



Upptäck det bredaste 
sortimentet med 
laddningsbara hörapparater 

Efter framgången med Phonak Audéo B-R  
kommer nu Bolero B-PR 

Som ett komplement till Audéo B RIC-familjen så introducerar vi nu 
Phonak Bolero B, det senaste tillskottet i vårt sortiment. Produktfamiljen 
med bakom-örat apparater inkluderar en laddningsbar hörapparat, 
Phonak Bolero B-R, som skapats för att uppfylla behoven hos ännu fler av 
dina klienter. 



NYHET 
Phonak Bolero B-PR med volymkontroll och 
telespole i ett vattenskyddat hölje.



Phonak Charger Case
• En laddare, avfuktare och hårt  

skyddsfodral i ett
• Inkluderar ett rengöringsverktyg

Med 40% mer kraft än vanliga laddningsbara batterier, är 
litium-jon tillförlitligt och klarar av den överlägsna 
teknologin och prestandan hos Audéo B-R och Bolero B-PR. 

Dessutom går litium-jonbatterier snabbare att ladda, räcker 
längre och håller sin laddning även efter år av upprepad 
användning8. Det här gör att Phonaks laddningsbara 
hörapparater kan laddas på bara 3 timmar för 24 timmars* 
hörsel, om och om igen.

Phonaks laddningsbara hörapparater har lättanvända,  
smarta laddningsalternativ så att klienterna kan ladda  
sina hörapparater var de än befinner sig, utan att behöva 
oroa sig för att batterierna ska ta slut.

Kortast laddningstid för 
laddningsbara 
hörapparater

* Förväntat resultat med fulladdat batteri och upp till 80 minuter trådlös streamingtid. Läs mer på www.phonakpro.com/evidence



Phonak Power Pack
• Lättansluten till Phonak Charger Case
• Idealiskt för korta resor när inga  

strömkällor är tillgängliga

Phonak Mini Charger
• Det minsta laddningsalternativet

Illustrationerna är av Phonak Audéo B-R. Det finns olika laddare för Phonak Audéo B-R och Phonak Bolero B-PR.



Ny placering av mikrofonöppningar för att minska  
  störande ljud från hår och för att skydda från damm

Större tryckknapp för enklare användning, inklusive ett  
  indikatorljus för Audéo B-R och Bolero B-PR

Högteknologiskt kompositmaterial för  
  ökad hållbarhet



Högpresterande 
teknik och 
förstklassig design

Phonak Belong hörapparater har en helt ny design med IP68-klassning. Med  
Audéo B-R och Bolero B-PR:s förseglade höljen är det mindre risk att  
vatten eller damm kommer in i hörapparaterna.

Genom att använda ett högteknologiskt material i Virto™ B-Titanium så har  
vi skapat hörapparater som motsvarar vår passion för innovation och smarta 
ingenjörslösningar som kombinerar prestanda, funktionalitet och estetik.

Integrerad mikrofon

Titanskal av medicinsk klass

Tryckknapp



Livskvalitet är en 
superdiskret hörapparat 
av titan

Titan är känt för styrka och hållbarhet. Det används för olika premiumprodukter, högtekniska 
sportartiklar, högpresterande fordon och inom medicinteknik. Då det är 15 gånger starkare än 
akryl så blir det möjligt att bygga ett skal som endast är 0,2 mm tjockt, vilket är 50% tunnare 
än befintliga skal för våra i-örat apparater.2

Med sitt markant tunnare skal och elektroniska delar som är 60% mindre, har vi kunnat få ner 
storleken på Virto B-Titanium med upp till 26%.2



Originalstorlek





Tryggare med 
superdiskreta Phonak 
Virto B-Titanium

Phonak Virto B-Titanium är den minsta i-örat apparaten från Phonak någonsin. Med Virto B-Titanium 
har vi uppnått en förbättring på 64% när det gäller passformen jämfört med föregående 
generationer av i-örat apparater.2

Vår nya design och teknologi erbjuder ytterligare anpassningsmöjligheter. Med mer utrymme tillgängligt 
inuti hörapparaten, kan man integrera en större ventilation, vilket minskar ocklusionen och ger högre 
lyssningskomfort15. Alternativt så tillåter det extra utrymmet att man kan bygga in en starkare 
hörtelefon, vilket ger möjlighet med små apparater till större hörselnedsättningar.2



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

Ljud finns överallt runt om och förändras hela tiden. Det är 
det som gör lyssning och uppgiften hörapparater utför så 
invecklad och tidvis utmanande.  

Det som gör Belong-hörapparater så speciella är ett unikt 
operativsystem som heter AutoSense OS. Det läser av 
ljudmiljön och justerar hörapparaterna, varje steg på vägen. 

AutoSense OS analyserar ljuden var 0,4:e sekund och 
använder sig av flera funktioner. Därefter blandar det dem för 
att skapa över 200 olika inställningar som kan matcha  
ljudmiljön med precision. Allt detta görs automatiskt utan 
några manuella justeringar av hörapparaterna.

Som det mest effektiva automatiska systemet för vardagliga 
lyssningssituationer3, kan dess teknologi klara av de mest 
komplexa ljudmiljöerna. 



Det är att blanda  
inte växla

AutoSense OS känner av klientens exakta lyssningsmiljö  
i realtid.

Över 200 distinkta inställningar och 
flera funktioner

Den använder flera olika funktioner och blandar 
dem på ett korrekt sätt för att skapa över 200 olika 
inställningar.
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Nya AutoSense OS –  
det mest effektiva 
automatiska 
operativsystemet3

Med ytterligare förbättringar med en innovativ förberäkning, använder sig nya AutoSense OS av 
adaptiva SoundRecover2 och ett nytt sätt att behandla expansion för bättre hörbarhet för svagt 
tal6. Dessutom, gör symmetriska förstärkningsinställningar för asymmetrisk hörselnedsättning att 
förstagångsanvändare får högre komfort.7 Det här sätter tonen för nya AutoSense OS och gör att  
den ligger i en klass för sig bland operativsystem som finns tillgängliga på marknaden. 



Hör höga frekvenser med SoundRecover2

När hörselnedsättningen ökar, kan nya SoundRecover2 förbättra taluppfattning vid höga 
frekvenser13 genom att använda sig av en anpassningsbar frekvenssänkande algoritm som 
bara tillämpas när graden av hörselnedsättning kräver det. Ljudkvaliteten för låga och 
medelhöga frekvenser bibehålls medan högfrekventa ljud blir mer hörbara. 

Höra svaga röster - expansion

En av de största utmaningarna med hörapparater är att hitta rätt balans mellan komfort 
och tydlighet. Med vårt expansionssystem kan vi individanpassa mängden expansion som 
används med hänsyn till varje klients hörselnedsättning, hörapparatprogrammet och den 
akustiska kopplingen. Det innebär att taluppfattningen vid svagt tal maximeras, utan att 
offra ljudkvalitet eller komfort.6

Ökad hörselkomfort med symmetrisk förstärkning

För förstagångsanvändare av hörapparater som har en asymmetrisk hörselnedsättning kan det 
ibland kännas obekvämt med ljud som förstärks till den nivå som krävs för örat där hörseln är 
sämst. Phonak har skapat en algoritm som tar hänsyn till skillnaden i hörsel mellan varje öra. 
Resultatet blir att den förskriver något lägre förstärkning för det öra som hör minst vid 
anpassningen och fördelen blir en markant ökad komfort för nya användare7 utan att 
göra avkall på taluppfattningen.





Uppfatta mer i buller
60% bättre taluppfattning genom att zooma in på en enda röst i en bullrig miljö, 
jämfört med utan hörapparater.10

Bättre taluppfattning
20% bättre taluppfattning tack vare automatiskt val av den bästa inställningen för 
vardagliga lyssningssituationer.4,5

Hörsel i bil
37% mindre ansträngning när man lyssnar på samtal i bilen, jämfört med äldre 
teknologier.11

Höra svaga röster
10% förbättring av hörbarhet för svagt tal med våra nyaste produkter.6

Naturlig musikupplevelse
Hörapparat med bästa betyg för ljudkvalitet för musik.12

Bättre hörselfunktion 
i situationer där man  
bäst behöver det



 ** Binaural VoiceStream Technology finns tillgänglig i hörapparaterna Audéo B, B-R och Bolero B, B-PR.

Ju högre bullernivå, desto större är utmaningen. Det är därför som AutoSense OS 
använder en teknologi som heter Binaural VoiceStream Technology.** 

Binaural VoiceStream Technology baseras på det faktum att två öron hör bättre  
än ett9. Hela ljudbandbredden strömmas i realtid och dubbelriktas, därigenom 
hanteras utmanande lyssningssituationer genom simulering av hur hjärnan 
hanterar ljud från båda öronen. Den här kopplingen mellan två hörapparater  
gör att kunder får fördelen av att höra tal i bägge öronen, speciellt i bullriga 
miljöer10, i telefonen eller när man inte kan titta på talaren. Denna teknik utgör 
även grunden för Phonak CROS-lösningen.

Binaural VoiceStream 
TechnologyTM  –  
eftersom två öron hör 
bättre än ett 





Phonak CROS B – 
en lösning för ensidig 
hörsel

Phonak CROS B är den trådlösa CROS-enheten som baserats på Phonak Belong-tekniken.  
När CROS B har anpassats med en Audéo B- eller Bolero B-hörapparat så gör den det möjligt 
för personer med ensidig hörsel att höra tal tydligt och följa med i samtal oavsett vilken 
riktning de kommer ifrån.

Med hjälp av vår unika Binaural VoiceStream Technology, kan CROS B överföra ljudet från 
det sämre örat trådlöst till hörapparaten på den andra sidan.

Phonak har integrerat StereoZoom, en binaural riktmikrofonfunktion i CROS B. StereoZoom 
kan skapa ett mycket smalt mönster för riktverkan för att fokusera på en enda röst i en 
folkmassa. Därmed kan den leverera mycket bättre taluppfattning vid bakgrundsbuller.14 

CROS B-modellerna finns tillgängliga i alla Boleros färger för att matcha färgen på 
hörapparaten på det andra örat.





Phonak Target 5.1.  
Helt enkelt världens  
mest populära 
anpassningsprogramvara16



Automatiskt val av erfarenhetsnivå  

Phonak Target väljer automatiskt erfarenhetsnivå för nya anpassningar genom att överväga 
information från anpassningssessionen, antingen i Noah eller fristående. Det skapar  
en grund för en mer individualiserad inledande anpassning och drar nytta av alla fördelar 
med det nya AutoSense OS™. 

Demonstration av fördelar

Ett effektivt rådgivningsverktyg som tagits fram för att låta klienten och deras respektive 
uppleva hörapparater jämfört med inga hörapparater, monaural jämfört med binaural hörsel 
och för att jämföra tekniknivåer, allt via standardhörlurar.

Förbättrad akustisk kopplingsskärm 

Hörtelefonkontroll

TargetMatch

75% av alla binaurala anpassningar görs med samma akustiska parametrar för bägge 
sidorna. Phonak Target identifierar automatiskt när de akustiska parametrarna är desamma 
och kopplar automatiskt ihop bägge sidor, vilket förenklar anpassningsprocessen. 

Hörtelefonkontrollen minskar risken för en felmatchad hörtelefon. Den kontrollerar 
hörtelefonen som anslutits mot vad som valts i anpassningsprogramvaran. Det försäkrar att 
det inte finns någon felmatchning av de akustiska parametrarna för bästa ljudkvalitet, vilket 
sparar in på tid och felsökning vid anpassningen. 

TargetMatch, som finns tillgängligt i Phonak Target när det installeras i Noah, integrerar 
Otometrics maskin- och programvara AURICAL freefit. Den ger ett sömlöst, stegvist arbetsflöde 
som guidar audionomen genom placering av probeslang, inhämtning av mått för Real Ear och 
coupler/mätbox samt automatisk eller manuell målmatchning. Det här skapar ett enkelt och 
effektivt sätt att få in verifieringar i anpassningsprocessen.17



Prestandanivå RIC Bakom-örat apparat I-örat apparat

Premium Phonak Audéo B90 Phonak Bolero B90 Phonak Virto B90-Titanium 

Avancerad Phonak Audéo B70 Phonak Bolero B70 Phonak Virto B70-Titanium

Standard Phonak Audéo B50 Phonak Bolero B50

Phonak Belong-produktsortiment

Teknisk översikt över 
Phonak Belong-plattformen



Funktionsnivåer

Phonak Audéo B och Bolero B

AutoSense OS

Övriga program

Streamingprogram

Funktioner

UltraZoom

SNR-Boost

FlexControl

FlexVolume

DuoPhone

SoundRecover 2

Brukarbaserad fininställning

Real Ear Sound

Finjusteringskanaler

WhistleBlock

NoiseBlock

WindBlock

EchoBlock

SoundRelax

QuickSync

AOV

Tinnitusbalans

automatisk Acklimatisering

CROS B-kompatibel****

RogerReady

Inställning för Roger och riktmik

Phonak Virto B-Titanium

AutoSense OS

 

 

 

 

 

Övriga program

Funktioner

FlexControl

FlexVolume

SoundRecover 2

Brukarbaserad fininställning

Finjusteringskanaler

WhistleBlock

NoiseBlock

EchoBlock

SoundRelax

AOV & AOV-O

Tinnitusbalans

autoAcklimatisering
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Premium 
B90

Premium 
B90

Avancerad 
B70

Avancerad 
B70

Standard 
B50

Lugna situationer

Tal i buller

Komfort i buller

Musik

Tal i starkt buller

Tal i bil

Komfort i eko

Lugna situationer

Tal i buller

Komfort i buller

Musik

Tal i bil

Komfort i eko

Max. ytterligare program

Speech in Wind

Komfort i eko

Tal i starkt buller

Tal i 360°

Tal i buller

Lugna situationer

Komfort i buller

Musik

Akustisk telefon

Specialanpassat program

Max. ytterligare program

Komfort i eko

Tal i buller

Lugna situationer

Komfort i buller

Musik

Akustisk telefon

Specialanpassat program

Max. streamingprogram

Bluetooth audio + mik

Bluetooth-telefon/DECT + mik

RemoteMic/Roger

Audioingång

***   Ej tillgängligt för Phonak Audéo B-R och Bolero-B-PR. 
**** CROS B är inte kompatibel med Audéo B-R och Bolero-B-PR.



Funktionsnivåer Phonak CROS B

Premium (B90)

Avancerad (B70)

Standard (B50)

Tillgängliga mikrofonlägen för CROS B

Manuell StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

Rundupptagande

•

•

•

Automatisk StereoZoom

•

Ny innovation inom avtryckstagning – EasyView Otoblock 

EasyView Otoblock kopplas på ditt otoskop och låter dig ta bättre öronavtryck. 
EasyView Otoblock ger dig visuell feedback från hörselgången vid insättning och kan 
placeras direkt framför trumhinnan, vilket tillåter ett djupare öronavtryck.
 
EasyView Otoblock ger visualisering för de djupaste öronavtryck som går18 – du kan 
nu föra in den förbi den andra böjen i hörselgången vilket ger dig mer detaljerad 
anatomisk information.
 
EasyView Otoblock finns i 3 olika storlekar som kopplas på ditt otoskop.
 



Bolero B-SP

CROS B-312 CROS B-13

Alla bilder är i faktisk storlek

  P3   P4   P5   P6   P7

Sandalwood Chestnut Champagne Silver Gray Graphite Gray

  P8

Velvet Black

  T7

Alpine White

  01

Beige

  P1

Sand Beige

Titanium Gray Black

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

Modeller och färger

Bolero B-P Bolero B-PR med telespoleBolero B-M

Laddningsbara modeller

Samtliga modeller är IP68 damm- och vattentåliga

Virto B-Titanium

FrontplattaSkal



Phonaks trådlösa tillbehör 
för att öka prestandan

Phonak erbjuder ett urval av trådlösa tillbehör som gör att 
klienten får ut mer av sina hörapparater vid behov.
Som ett led i att hjälpa dina klienter att höra ännu mer när de 
ser på TV, pratar i telefon eller lyssnar på musik så har vi tagit 
fram trådlösa lösningar som passar deras olika behov. 
Trådlösa tillbehör låter dem delta fullt ut i bullriga situationer 
eller när det är ett avstånd mellan dem och talaren, eller när 
det finns flera talare.  

Phonak erbjuder dedicerade trådlösa Roger-lösningar  
för den moderna arbetsplatsen där kommunikation är 
avgörande för att lyckas. Dessa lösningar som är kompatibla 
med nästan alla hörapparater, gör det lättare att fokusera 
på arbetet istället för på att höra.





 1  Vitbok: Phonak Insight. Laddningsbara hörapparater från Phonak. Hirchak, D., och Omisore, D., 2016.

 2 Fältstudie: Små, i-örat skal, tack vare titan. Bishop, R., förväntas i april 2017. 

 3 Fältstudie: Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems across manufacturers. Rakita, L., Jones, C., 2016.

 4  Artikel: Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening Environments. Rakita, L. och Jones, C. The Hearing Review, 2015.

 5  Vitbok: Affisch. Objective and subjective benefit of an automatic classification system. Latzel, M., Übelacker, E. och Tchorz, J. AAA 2015.

 6  Phonak Internal Report, Jan 2015. Expansionsstudie. Resultat av undersökningar som slutförts vid universitetet i Lübeck.

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

 8  Kontakta claims@phonak.com om du vill få mer information.

 9  Cherry EC. Some experiments upon the recognition of speech, with one and with two ears. J Acoust Soc Am 1953;25:975-9

10  Fältstudie: StereoZoom - Improved speech understanding even with open fittings. Phonak, 2011.

11  Phonak Internal Validation: Speech in Car study. Phonak, 2014.

12  Fältstudie: Phonak Venture Music Program Benchmark. Vase Legarth, S., Zacharov, N., Latzel, M. och Kühnel, V., 2016

13  Vitbok: Phonak Insight. SoundRecover2 – the adaptive frequency compression algorithm. Rehmann, J., Jha, S. och Allegro Baumann, S., 2016

14 Fältstudie: Phonak CROS II - Förbättrad talförståelse tack vare binaural riktmikrofon. Ebbing, S. och Omisore, D., 2015.

15 Fältstudie: Minskad ocklusion med Virto B-Titanium. Bishop, R., förväntas i april 2017.

16  Phonak Internal Report, 2015. Phonak Global Customer Satisfaction Survey. 

17   Denys S., Francart T., Wouters J. (2016) Real-Ear Measurements integrated in the Fitting software (REMiFit): Repeatability, Precision and Perceptual Outcomes.  
Artikel inlämnad för publicering.

18 Sonova Internal Report, 2016. Avtryckstagning användbarhetsstudie. 

Kontakta claims@phonak.com om du vill få mer information.
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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.phonakpro.se

Life is on


