Co dělá Marvel
ještě úžasnějším?

Life is on

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.

Ve společnosti Phonak jsme přesvědčeni, že dobrý poslech
je nezbytným předpokladem života naplno. Více než 70 let
zůstáváme věrni svému poslání a vyvíjíme průkopnická
poslechová řešení, která mění lidem život k lepšímu
po společenské i emocionální stránce. Žijte naplno.
www.phonak.com

Co můžete očekávat?
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

Zastoupení značky Phonak
pro Českou republiku:
REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.audiodum.cz
Zařízení TV Connectorи
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I	
Konektivitu

Phonak Marvel
Láska na první poslech

Láska na první poslech ...
s každým novým dnem!

Síla dobíjecí
technologie

Příslušenství
Roger™ a Marvel

Když říkáme láska na první poslech, nemáme na mysli pouze Vaši
první zkušenost se sluchadly Marvel, ale pokaždé, kdy si je
nasadíte!

Sluchadla Marvel jsou dostupná také v dobíjecí verzi. Užívejte
si neomezený poslech a přenos dat po celý den. To znamená
už nikdy více potíže s jednorázovými bateriemi. Stačí je nabít a jít!

V situacích, kdy hluk a vzdálenost ovlivňují Váš poslech, může
být porozumění řeči obzvlášť náročné. Sluchadla generace Marvel
jsou vybavena funkcí RogerDirect™, která umožňuje technologii Roger
streamovat přímo do sluchadel bez připojení externího přijímače.

Co můžete očekávat?

I	
Výjimečnou

kvalitu zvuku od prvního nastavení
I	
Lepší porozumění řeči v hluku
I	
Menší úsilí při poslechu v hluku
I	
Vysokou kvalitu streamovaného zvuku

Co můžete očekávat?

I	
Jednoduché

používání – už žádné potíže s jednorázovými bateriemi
poslech včetně streamování
I	
Super rychlé nabíjení
I	
Baterii s životností 6 let
I	
Celodenní

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

K dispozici se snadno použitelnými
nabíječkami, včetně nového modelu
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

Phonak RemoteControl
pro snadný a diskrétní způsob
ovládání Vašich sluchadel Phonak.

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

