
Det främsta inom funktion och pålitlighet

Phonak Bolero V



Utforska världen med Venture 

Livet ska levas. Det enda rätta är att utforska och 
uppleva världens alla under. Det gör detsamma om  
du tillbringar tid med nära och kära eller njuter av 
naturen – det är livsviktigt att kunna interagera med 
andra och hålla kontakten med våra anhöriga.



Det främsta inom funktion och  
pålitlighet 

Tack vare årtionden av expertis har vi utvecklat en 
hörapparat som möter dina individuella behov och 
förväntningar. Phonak Bolero V har vår senaste 
högpresterande teknik och har utformats för att ge dig 
en sömlös lyssningsupplevelse, även i de svåraste 
miljöerna. Allt detta kommer i en estetiskt tilltalande  
och robust modell.

Phonak Bolero V



Fängslande utseende

Phonak Bolero V passar din individuella stil och dina 
önskemål. Hörapparaten finns i 11 olika färger. Välj 
mellan färgstarka eller diskreta nyanser som passar din 
personlighet eller hår- och hudfärg. Diskreta Bolero V  
är förstärkt med högteknologiska kompositmaterial  
som ökar hållbarheten, passar bekvämt bakom örat och 
ger en känsla av kvalitet.

Bolero V är vatten- och dammskyddad*. Du kan lita på 
att den inte slutar att fungera när du behöver den som 
mest. Den ger dig friheten att tryggt och problemfritt 
njuta av livet.

Hud och hår

Mode

* IP67-klassificering

   Sand Beige

   Amber Beige

   Sandalwood

   Chestnut

   Champagne

   Silver Gray

   Graphite Gray

   Velvet Black 

   Ruby

   Petrol

Traditionell

   Beige



Smart funktion

Det är viktigt att ha en hörapparat som ger optimal 
ljudkvalitet och komfort som passar dina specifika 
behov, så att du kan njuta av varje ögonblick utan 
störningar.

Bolero V har utvecklats för att anpassa sig automatiskt 
till din ljudmiljö och ger dig friheten att röra dig från  
en lyssningssituation till en annan. Oavsett om du 
befinner dig i en bullrig restaurang, i bilen, en konsertsal 
eller hemma kan du lyssna utan ansträngning och utan 
manuell interaktion med Bolero V. Det känns helt enkelt 
som om du inte hade hörapparat. Med exceptionell 
taluppfattning i olika situationer kan du delta fullt i 
vardagen. Det blir ett rent nöje att interagera och 
kommunicera.



Kraftfull funktion

Med dagens teknik blir att höra tal ett rent nöje, till och 
med i svåra lyssningssituationer. Ibland kan det vara 
användbart med lite extra kraft. Därför har Phonak ett 
brett sortiment av trådlösa tillbehör som ger extra 
funktion till dina hörapparater. Oavsett om du talar i 
telefon, ser på TV eller befinner dig i en bullrig miljö har 
vi optimala lösningar som passar dina vardagsbehov 
samtidigt som du får full valuta för dina Bolero V 
hörapparater.



Fördelar på varje nivå

Phonak Bolero V förkroppsligar den expertis som du har 
rätt att förvänta dig. Den är pålitlig och högpresterande 
och garanterar varaktig nöjdhet.

Vart du än går och vad du än gör förväntar du dig att 
tryggt höra och uppfatta allt. Tillsammans med din 
audionom kan du välja den lösning som bäst passar din 
livsstil och hörselnedsättningsgrad så att du kan berika 
dina dagliga lyssningsupplevelser.

Läs mer om Phonak Bolero V, på  
www.phonak.se/bolero-v
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Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är 
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. 
Genom att utmana teknologins gränser på ett 
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper 
människor att höra, förstå och uppleva mer av 
livets rika ljudlandskap. 

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende. 
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se


