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Life is on 

Phonak olarak hayatı tam anlamıyla yaşayabilmek için iyi işitmenin
şart olduğuna inanıyoruz. 70 yılı aşkın süredir misyonumuza bağlı
kalarak, insanların hayatlarını sosyal ve duygusal yönde iyileştirecek
öncü işitme çözümleri geliştiriyoruz. Life is on.

www.phonakpro.com/teens

Phonak Marvel
Gençlerin hayatı ile tamamen uyumlu
 

Çok fonksiyonlu Marvel
Audéo Marvel ve Sky Marvel, gençler için birinci sınıf bir teknolojiden ne bekleyeceklerini gösteriyor. İşitme 
cihazları, gün boyunca olağanüstü bir performans sağlarken kablosuz stereo kulaklık işlevi de görüyor.  
Ortaya koyduğumuz çözüm, gençlerin arkadaşlarıyla dijital olarak bağlantı kurmalarını, etraflarındaki  
dünyaya bağlı kalmalarını ve tutkularını takip etmelerini sağlıyor.

Marvel‘in gençler için anlamı:
• Bağlantı- İOS®, Android™ ve Bluetooth® özellikli telefonlara doğrudan bağlantı sağlar. Ayrıca, TV ve multimedya 

gibi çeşitli günlük elektronik cihazlara da bağlanır.
• Net, zengin ses – Gençler daha iyi konuşmayı anlama1 ve gürültüde daha az dinleme çabası2 nın keyfini 

çıkartırlar.
• Kullanım kolaylığı - AutoSense OS™ 3.0 ile daha fazla dinleme ortamını otomatik olarak tanır ve adapte olur3.
• Aktarım - Tüm sevdikleri TV şovları ve filmleri TV Connector ile en iyi ses aktarım kalitesinde4 izleyebilirler.
• Şarj edilebilir -Süper hızlı şarj ve uzun ömürlü şarj edilebilir seçenekleri ile gençler, aktarım dahil tam gün 

işitmeye erişirler.
• Roger ile kesintisiz bağlantı – RogerDirect™, harici bir alıcıya gerek duymadan doğrudan Roger™ teknolojisini 

işitme cihazına aktarır.
• Uygulamalar– myPhonak uygulaması, gençlerin işitme cihazlarını ayarlayabilmeleri için tasarlanmıştır.

Gösterilen tüm üçüncü parti logoları ve ticari markalar ilgili sahiplerine aittir ve sadece bilgi amaçlı kullanılır. Bunların kullanımı, bunlarla herhangi bir bağlantı veya ortaklık 
yapıldığı anlamına gelmez.

Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.

Android ™, Google Inc.‘e ait tescilli bir ticari markadır.

iOS®, Cisco, Inc.‘e ait tescilli bir ticari markadır.

Instagram®, Instagram‘a ait tescilli bir ticari markadır.

LinkedIn ve LinkedIn logosu LinkedIn Corporation ve iştiraklerinin Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Twitter ve Twitter logosu, Twitter, Inc veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Facebook ve Facebook logosu markaları, Facebook, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

1  Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. 
Phonak Compendium, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed August 19th, 2019.

2  Winneke, A., Latzel, M., & Appleton-Huber, J. (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom. Phonak Field Study News, retrieved from 
http://www.phonakpro.com/evidence, accessed August 19th, 2019.

3  Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS TM 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from http://www.phonakpro.com/
evidence, accessed August 19th, 2019.

4  Legarth, S., Latzel, M., & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer. Phonak Field Study News, retrieved from http://www.phonakpro.com/
evidence, accessed August 19th, 2019.

Bir Sonova markası



Gençler için bir aşk konusu
Phonak, işitme kaybı olan gençler için tasarlanmış en iyi işitme çözümlerini yarattı - Phonak Audéo™ Marvel ve 
Sky™ Marvel.

Audéo Marvel, dijital nesil için çok önemli olan ve sayısız Bluetooth® özellikli telefona, tablete ve bilgisayara 
doğrudan bağlantı sağlayan şık ve dikkat çekmeyen bir işitme cihazıdır.

Sky Marvel, doğrudan bağlanabilirliği olan sağlam ve cesur bir işitme cihazı isteyen gençler için çeşitli renk 
seçeneklerinde tasarlanmıştır. Gençler uyumlu olmak veya kendilerini ifade etmek ve öne çıkmak istediklerinde,  
karşılaşacakları her türlü iletişim zorluğuyla kolaylıkla başa çıkarlar.

Phonak, özel portföyü ile gençlerin hem karşılıklı hem de dijital olarak iletişim kurmalarına olanak tanıyan ve her
zaman iyi hissettiren ve aidiyet duygusu oluşturacak işitme çözümleri tasarladı.

Güçlendir 
Phonak, lithium-ion şarj edilebilir pillerin piyasaya sürülmesiyle birlikte işitme endüstrisinde şarj edilebilirliğe öncülük etti.  
Bu teknoloji ile Marvel işitme cihazları, süper hızlı şarj edilebilir ve uzun ömürlüdür. Şarj kutularından çıkarıldıklarında 
otomatik olarak açılırlar, aktarımlar da dahil olmak üzere tüm gün işitme için hazırlar.
 

Roger!
Öğrenme her zaman sessiz olarak gerçekleşmez. Okulda ya da arkadaşlarla 
birlikte dışarıda olsun, işitme kaybı yaşayan gençler gürültüde ve uzak 
mesafede anlama zorluğu ile karşı karşıya kalırlar. Marvel ve Roger, 
gençlere bunun üstesinden gelebilecekleri ideal bir mikrofon 
çözümü sunar.

RogerDirect, Roger mikrofonlarının harici bir alıcı kullanmaya gerek 
kalmadan doğrudan Marvel işitme cihazlarına aktarım yapmasına  
olanak sağlar. Dikkat çekmeyen, renkli ve genç dostu tasarımlar ile  
sunulan Phonak Marvel ve RogerDirect, gürültüde ve uzak mesafede  
mükemmel bir çift oluşturur.

Bağlan ve güçlendir
Gençler farklı bir dünyada büyüyor - fikirleri ve bakış açıları eşsiz. Bu yüzden Phonak Teen Danışma Kurulunu 
(TAB) yarattık. TAB, güçlendirmek ve değişim yaratmak amacıyla işitme kaybı olan gençler için çevrimiçi bir 
topluluk kuruyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen gençler ve ebeveynler için, phonak.com/teens adresine 
gidin ve sohbete katılın:

#phonakteens


