Čo robí Marvel
ešte úžasnejším?

Phonak Audéo™ Marvel

Life is on

Súčasná technológia je ako neustále sa meniaca krajina. Náš každodenný život je plný
telefónnych hovorov, sms správ, e-mailov, televízie a radu aplikácií. Načúvacie prístroje
Phonak Audéo Marvel sa priamo pripoja k chytrým telefónom s operačným systémom
iOS alebo Android, či iným telefónom, ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth®.
Prostredníctvom jednoducho pripojiteľného zariadenia TV Connector si teraz môžete
vychutnať svoj obľúbený televízny program, film alebo hudbu.

V spoločnosti Phonak sme presvedčení, že dobrý
posluch je nepostrádateľným predpokladom života
naplno. Viac ako 70 rokov zostávame verní svojmu
poslaniu a vyvíjame priekopnícke posluchové
riešenia, ktoré menia ľuďom život k lepšiemu
po spoločenskej i emocionálnej stránke. Žite naplno.
www.phonak.com

Čo môžete očakávať:
I	
Konektivitu
I	
Konektivitu

I	
Telefónne

hovorov stisknutím tlačidla na načúvacom prístroji
hovory hands-free

I	
Používanie
I	
Extra

načúvacích prístrojov ako bezdrôtových stereo slúchadiel
dlhú dobu streamingu vďaka technológii AirStream

Distribútor značky Phonak
pre Slovenskú republiku:
Akustik plus, s. r. o.
www.akustik.sk
www.phonak.sk
www.audiodum.cz/sk
Zariadenie TV Connector
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I	
Prijímanie

k chytrým telefónom – s operačným systémom iOS alebo Android
k radu bežných elektronických zariadení

Láska na prvý posluch

Láska na prvý posluch ...
s každým novým dňom!

Sila dobíjacej
technológie

Keď hovoríme láska na prvý posluch, nemáme na mysli len Vašu prvú skúsenosť
s načúvacími prístrojmi Marvel, ale zakaždým, keď si ich nasadíte!

Načúvacie prístroje Marvel sú dostupné aj v dobíjacej verzii.
Užívajte si neobmedzený posluch a prenos dát po celý deň.
To znamená nikdy viac problémy s jednorazovými batériami.
Stačí ich len nabiť a ísť!

Čo môžete očakávať:
I	
Výnimočnú

kvalitu zvuku od prvého nastavenia
porozumenie reči v hluku
I	
Menšie úsilie pri počúvaní v hluku
I	
Vysokú kvalitu streamovaného zvuku
I	
Lepšie

Čo môžete očakávať:
I	
Jednoduché

používanie - už žiadne problémy s jednorazovými batériami
počúvanie vrátane streamovania
I	
Super rýchle nabíjanie
I	
Batériu so životnosťou 6 rokov
I	
Celodenné

K dispozícii s ľahko použiteľnými nabíjačkami,
vrátane nového modelu mini nabíjacieho
púzdra so štandardným USB vstupom
pre nabíjanie.

