Poslechová řešení značky Phonak Marvel
Láska na první poslech

Trpíte Vy nebo někdo z Vašich
blízkých nedoslýchavostí?
Sluch je tak nedílnou součástí života, že jej většina lidí považuje za samozřejmost.
Je to dar, ale dokážeme si jej náležitě vážit? Ztráta sluchu dramaticky snižuje schopnost
rozumět řeči.
Přijetí myšlenky, že byste mohli mít určitou míru ztráty sluchu, je prvním krokem
k nalezení řešení. Zeptejte se sami sebe na následující:
I	
Zdá

se Vám, že lidé mumlají?
si zesilovat televizi nebo rádio?
I	
Připadá Vám snazší porozumět mužskému než ženskému nebo dětskému hlasu?
I	
Máte problémy slyšet zvonek nebo telefon?
I	
Jste-li ve skupině nebo v přeplněné restauraci, máte potíže soustředit se na konverzaci?
I	
Máte tendenci omezovat své společenské aktivity, protože je pro Vás obtížné rozumět
a komunikovat?
I	
Upozornil Vás někdo blízký, že možná máte problém se sluchem?
I	
Musíte

Pokud jste na jednu nebo více z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, promluvte
si s odborným lékařem, abyste si nechali sluch důkladně vyšetřit a vyhledali vhodné
řešení.
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Váš audiogram

Tiché zvuky

Váš odborný lékař otestuje Váš sluch v každém uchu a výsledky zaznamená
do audiogramu, jak je vyobrazeno níže.
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Různé typy sluchové ztráty
Lehká ztráta sluchu
Tiché zvuky jsou neslyšitelné. Porozumění
řeči v hlučném prostředí je obtížné.

Těžká ztráta sluchu
Konverzace musí probíhat hlasitě.
Komunikace ve skupině vyžaduje velké úsilí.

Středně těžká ztráta sluchu
Tiché a středně hlasité zvuky nejsou
slyšitelné. Porozumění řeči mimo tiché
prostředí je velmi obtížné.

Hluboká ztráta sluchu
Slyšíte jen některé velmi hlasité zvuky.
Komunikace již není možná bez sluchadla
ani při intenzivním úsilí.

Přestávají-li být hlasy zřetelné
Ztráta sluchu se může prohlubovat postupně, aniž si to zprvu uvědomíte. Některé zvuky
zůstávají slyšitelné, zatímco jiné se stávají tiššími a obtížněji slyšitelnými. V důsledku toho
je komunikace čím dál tím náročnější a vyžaduje více úsilí.
Nejhůře slyšitelné a srozumitelné jsou vyšší zvuky. Klíčovou úlohu v naší schopnosti
zřetelně rozumět řeči hrají tišší vysoké souhlásky, jako „s“, „f“, „š“ a „t“. Proto lidé
se ztrátou sluchu často říkají, že slyší, ale nerozumí, co se říká.

Slyšet, jak je dáno od přírody – oběma ušima
Naše uši fungují jako jeden systém. Jedno ucho je nasměrováno doleva, druhé doprava.
Ke sluchové ztrátě obvykle dochází v obou uších. Funguje-li správně pouze jedno ucho,
je nemožné určit, odkud zvuky přicházejí. A co je důležitější, i kvalita zvuků a porozumění
řeči je lepší, jsou-li sluchadla nošena na obou uších.
Binaurální VoiceStream Technology™
Jedinečná binaurální technologie Binaural VoiceStream Technology™ značky Phonak
zachytí signál řeči a zajistí, abyste jej zřetelně slyšeli v obou uších. To znamená, že budete
více rozumět ve větším množství poslechových situací.
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Vaše poslechové potřeby
Sluchadla Phonak jsou k dostání ve čtyřech cenových kategoriích a úrovních výkonu,
které se liší rozsahem programového vybavení tak, aby vyhovovala různým poslechovým
prostředím (např. konverzace v hlučném prostředí, poslech hudby, telefonování, oslavy...).
Společně s odborným lékařem projdete dostupná programová řešení, která zajistí
to nejlepší pro Vaše poslechové potřeby.
Premium/Prémiová kategorie
Vyvinuto pro ty, kdo chtějí a očekávají jen to nejlepší. Kompletní sada špičkových funkcí,
které unikátně a efektivně řeší všechny poslechové problémy. Tato sluchadla optimálně
podporují porozumění i v těch nejnáročnějších poslechových situacích.
Advanced/Pokročilá kategorie
Dokonalá rovnováha mezi výkonem a cenou. Impozantní balíček funkcí, které zlepšují
poslech v různých poslechových prostředích, včetně prostředí se střední hladinou hluku
v pozadí.

Osobní
konverzace

Telefonování

Televize

Konverzace
s kolegy

Hudba *

Premium (P)

I

I

I

I

I

Advanced (A)

I

I

I

I

I

Standard (S)

I

I

I

Essential (E)

I

I

I

* Dostupné jako dodatečný program pro sluchadla z kategorie standardní a základní.
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I

Standard/Standardní kategorie
Ideální pro ty, kdo hledají optimální poměr cena-výkon a přitom stále očekávají tu
nejmodernější technologii. Ambiciózní sada funkcí, které dokáží uspokojit požadavky
na každodenní poslech při minimální až střední hladině hluku v pozadí.
Essential/Základní kategorie
Tato sluchadla jsou určena pro ty, kdo hledají dostupné, a přesto efektivní řešení
pro zlepšení každodenní komunikace převážně v tichém prostředí nebo při nízké
hladině hluku v pozadí.

Konverzace
v restauraci

Poslech řeči
Konverzace
z různých směrů při jízdě v autě

I

I

I

I

I

Společenské
akce

I

Venkovní
aktivity

I

Návštěva muzeí

I
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Dostupné modely sluchadel
Závěsná sluchadla s externím reproduktorem ve zvukovodu (RIC)
Tyto modely jsou menší než standardní závěsné modely a jsou
vhodné pro mírnou až těžkou ztrátu sluchu. Lze je pohodlně
nosit za uchem. K dostání v mnoha různých barvách, stylech
a designech.

Audéo M-312

Audéo M-312T

Audéo M-13T

Audéo M-R

Audéo M-RT

Závěsná sluchadla (BTE)
Závěsné modely jsou vhodné pro všechny stupně ztráty sluchu,
a jak název naznačuje, lze je nosit pohodlně zavěšené za uchem.
K dostání v mnoha různých barvách, stylech a designech.

Bolero / Sky M-M

Bolero / Sky M-PR

Naída / Sky M-SP

9

Zvukovodová sluchadla
Tyto modely jsou speciálně vyráběny na míru Vašemu zvukovodu,
aby Vám poskytly maximální výhody a nejvyšší možný komfort.
K dostání v mnoha barevných odstínech pokožky i černé,
jsou diskrétní a velmi účinná. Nejmenší modely umístěné
ve zvukovodu jsou prakticky neviditelné. Vhodné pro lehkou
až těžkou ztrátu sluchu.

Virto M-Titanium

Virto M-10 NW O

Virto M-312 NW O

Naprosto diskrétní Virto M-Titanium
Virto M-Titanium je nejmenší zvukovodové sluchadlo Phonak všech dob.
Je tak diskrétní, že nikdo neuvidí, jak dobře slyšíte. Vyrobeno na míru z titanu,
perfektně sedí v uchu a je neuvěřitelně silné, lehké a odolné.
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Virto M-312

Phonak Virto Marvel Black
Sluchadlo, které vypadá jako moderní sluchátko
I
I

I
I

Čistý, bohatý zvuk
ve stylovém černém provedení
Připojí se k chytrému telefonu, televizi a dalším zařízením
telefonování hands-free, streamování hudby,
mikrofony Roger™
Chytré aplikace
jemné ladění, ovládání hlasitosti, monitoring
Na zakázku
biometrická kalibrace přesně podle Vašeho ucha
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Láska na první poslech …
s každým novým dnem!
Když říkáme láska na první poslech, nemáme na mysli pouze Vaši první
zkušenost se sluchadly Phonak generace Marvel, ale pokaždé, kdy si je
nasadíte!
Co můžete očekávat?
I	
Čistý, bohatý zvuk
I	
Konektivitu k chytrým telefonům (operační systém iOS® i Android™),
televizi, mikrofonům Roger, pokud jsou nainstalovány, a mnoha dalším
I	
Dobíjecí modely sluchadel
I	
Chytré aplikace

Co dělá Marvel
ještě úžasnějším?
Současná technologie je jako neustále se měnící krajina. Náš každodenní život
je plný telefonních hovorů, sms zpráv, e-mailů, televize a řady aplikací. Generace
sluchadel Phonak Marvel se přímo připojí k chytrým telefonům s operačním
systémem iOS nebo Android, či jiným telefonům vybaveným technologií
Bluetooth. Prostřednictvím jednoduše připojitelného zařízení TV Connector
si nyní můžete vychutnat také svůj oblíbený televizní pořad, film nebo hudbu.
Co můžete očekávat?
I	
Konektivitu
I	
Konektivitu
I	
Přijímání
I	
Telefonní

k chytrým telefonům – s operačním systémem iOS nebo Android
k řadě běžných elektronických zařízení

hovorů stiskem tlačítka na sluchadle
hovory hands-free

I	
Používání
I	
Extra

sluchadel jako bezdrátových stereo sluchátek
dlouhou dobu streamingu díky technologii AirStream™

Zařízení TV Connector
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Ještě větší výkon poslechu
díky technologii Roger™
V situacích, kdy hluk a vzdálenost ovlivňují Váš poslech, může být porozumění řeči
obzvlášť náročné. To je ta pravá chvíle pro zařízení Roger, které posílí Váš poslechový
výkon.1
Sluchadla generace Marvel jsou vybavena technologií RogerDirect™, která umožňuje
mikrofonům Roger streamovat zvuk přímo do sluchadel bez nutnosti externích přijímačů.
Díky této jedinečné inovaci se můžete plně účastnit konverzace i ve velmi hlučném
prostředí, jako jsou restaurace, pracovní porady nebo školní aktivity.

Hluk

Co můžete očekávat?
I	
Sluchadla generace Marvel a Roger představují bezkonkurenční řešení
pro náročné poslechové situace
I	
Navrženo pro zlepšení porozumění řeči v hluku a na větší vzdálenost
I	
Diskrétní a atraktivní řešení

StereoZoom

Ticho

S měrový
mikrofon
 šesměrový
V
mikrofon
Blízká vzdálenost

1

Kritická vzdálenost

Velká vzdálenost

	Studie: Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive, digital and FM wireless technology
by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
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Phonak Roger Select
Univerzální mikrofon ideální pro použití ve stacionární
poloze, např. v restauraci. Umístěný ve středu stolu diskrétně
a zcela automaticky snímá řeč osoby, která právě hovoří,
a plynule přepíná od jednoho mluvčího k druhému.

Phonak Roger Pen
Praktický komfortní mikrofon, který poskytuje
dodatečnou podporu poslechu na vzdálenost
a v hluku.

Phonak Roger Table Mic II
Určeno pro ty, jejichž pracovní agenda se skládá
z časté účasti na skupinových jednáních. Zařízení
snímá řeč osoby, která právě hovoří, a plynule
přepíná od jednoho k druhému.

Phonak Roger Clip-On Mic
Malý lehký mikrofon
pro partnera v komunikaci.
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Síla dobíjecí technologie

Sluchadla Marvel jsou dostupná také v dobíjecí verzi.
Užívejte si neomezený poslech a přenos dat po celý den. To znamená už žádné další
potíže s jednorázovými bateriemi. Stačí je nabít a jít!
Co můžete očekávat?
I	
Jednoduché používání – už žádné potíže s jednorázovými bateriemi
I	
Celodenní poslech včetně streamování
I	
Super rychlé nabíjení
I	
Baterii s životností 6 let
I	
Konektivitu k chytrým telefonům s operačním systémem iOS nebo Android
a mikrofonům Roger
K dispozici se snadno použitelnými nabíječkami, včetně nabíječky pro závěsná sluchadla
a sluchadla s externím reproduktorem, nebo mini nabíječky se standardním USB-C
vstupem pro nabíjení.
Dobíjecí modely:
Phonak Audéo M-R/M-RT
Phonak Bolero M-PR
Phonak Sky M-PR

Bezdrátové komunikační portfolio
Phonak TV Connector
Sluchadla Phonak Marvel jsou vybavena patentovanou
technologií AirStream™, která zajišťuje streamování zvuku
nejvyšší kvality z jakéhokoli televizního a audio systému.2
Vychutnejte si své oblíbené televizní programy a filmy
pomocí jednoduchého řešení „Plug and Play“, nazývaného
TV Connector.

Phonak PartnerMic™
Diskrétní a snadno použitelný vzdálený mikrofon
pro individuální konverzaci v hluku.

Phonak RemoteControl
Pro snadný a diskrétní způsob ovládání Vašich
sluchadel Phonak, změnu programu a hlasitosti.

Aplikace myPhonak
Pomocí chytrého telefonu můžete upravovat a ovládat hlasitost
Vašich sluchadel. Výběrem programu nebo poslechové situace
můžete ještě více přizpůsobovat zvuk pomocí pokročilých funkcí.
Získáte více informací o stavu baterie Vašich sluchadel, osobních
programech a statistikách.

2

	Studie: Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer,
Phonak Field Study News, retrieved from www. phonakpro. com / evidence, accessed October 17th, 2018
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Phonak Sky™ Marvel

Značka Phonak se zavázala vytvářet řešení, která dětem nabídnou co možná nejlepší start
do života. Nová sluchadla Sky M přinášejí světově unikátní kombinaci specializovaného
řešení pro děti s doposud nevídanými možnostmi komunikace, která pomůže utvářet
jejich mladé životy.

Co můžete očekávat?
I	
Čistý, bohatý zvuk
I	
Konektivitu k chytrým telefonům
a jakémukoliv zařízení vybaveného
technologií Bluetooth®
I	
Konektivitu ke vzdáleným mikrofonům
Roger™ bez externího přijímače –
pokud nainstalován
I	
Dobíjecí model sluchadel
I	
Speciální řešení pro děti včetně
zabezpečovacích prvků, světelné
indikace a výběru atraktivních barev
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Life is on
Ve Phonaku jsme přesvědčeni, že k prožití života naplno je nezbytné
dobře slyšet. Více než 70 let zůstáváme věrni našemu poslání
a vyvíjíme průkopnická poslechová řešení, která mění lidem život
k lepšímu po společenské i emocionální stránce. Žijte naplno.
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