
 Bolero Marvel –סדרת בולרו מארוול 

 

BOLERO M90 – PR 

 

 .חמורעד  קל המיועד לליקוי שמיעה( BTE) מכשיר מאחורי האוזן

 

 תכונות פיזיות:

 

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

מספיקות ליום שלם(. הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם שעות טעינה  3סוללה מובנית נטענת ) •

 ההוצאה/הכנסה למטען.

• Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון עם  –מובנה במכשירBT. 

 .ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה •

 

 תכונות אקוסטיות:

 



 ,דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםןביניהוכל מצבי הביניים  תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 AutoSense OS 3.0) קה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, מוסי

Premium™.) 

  3: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 5מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

התאמת הכיוונים בין הצלילים המוזרמים )שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור( ואוטומטית אבחנה  •

 הצליל.לסוג 

 .(UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים, הנחתת  •

 .(FlexControl) מצברעשים וכיו"ב( בהתאם ל

 .(Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 .(SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 .לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 .(Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 20 •

 .(WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 .ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 .(WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 .(EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 .(SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 .(QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 (Auto Acclimatization)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן  •

 בתוכניות ההזרמה. (Environmental balanceהעוצמה )

 Rogerחיצוניים על מכשירי השמיעה )חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים  •

Direct™).לאחר רכישת מערכת רוג'ר , 

 

 

 מוצרים תואמים:

 

• TV Connector 

• Phonak PartnerMic™ 

• Phonak RemoteControl  

 Rogerמשדרי  •

 

 תומך באפליקציות:

 



• Phonak Remote App 

 

 

 :קישור להוראות שימוש

/hearing_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions

02.pdf-0787-PR_92x125_EN_V2.00_029-aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

-bolero-marvel/overview-aids/bolero-https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing

marvel.html 

 

 

BOLERO M90 – M 

 

 .בינוני חמורקל עד  המיועד לליקוי שמיעה( BTE) מכשיר מאחורי האוזן

 תכונות פיזיות:

 

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .312 ות אבץסולל •

• Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון עם  –מובנה במכשירBT. 

 .Telecoilסליל  •

 .ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה •

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-PR_92x125_EN_V2.00_029-0787-02.pdf
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 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,מצבים שקטים :ןביניהוכל מצבי הביניים  תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 AutoSense OS 3.0) יקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, מוס

Premium™.) 

 3: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 5מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

התאמת הכיוונים דיבור( ובין הצלילים המוזרמים )שיחת טלפון, מוסיקה או אוטומטית אבחנה  •

 לסוג הצליל.

 .(UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

 .(Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 .(SoundRecover2)אדפטיבית  דחיסת תדרים •

 .לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 .(Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 20 •

 .(WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 .ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 .(WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 .(EchoBlock)נגרמים כתוצאה מהדהוד הפחתת עיוותים ה •

 .(SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 .(QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 (Auto Acclimatization)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן אפשרות לכוון את עוצמת  •

 בתוכניות ההזרמה. (Environmental balanceהעוצמה )

 Rogerחיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה ) •

Direct™).לאחר רכישת מערכת רוג'ר , 

 

 

 מוצרים תואמים:

 

• TV Connector 

• Phonak PartnerMic™ 

• Phonak RemoteControl 

 Rogerמשדרי  •

 

 

 תומך באפליקציות:



 

• Phonak Remote App 

 

 

 :קישור להוראות שימוש
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 :דף המוצר באתר היצרן
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BOLERO M70 – PR 

 

 קל עד חמור. המיועד לליקוי שמיעה( BTE) מכשיר מאחורי האוזן

 תכונות פיזיות:

 

 תוכניות ועוצמה.לחצן  •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

שעות טעינה מספיקות ליום שלם(. הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם  3סוללה מובנית נטענת ) •

 ההוצאה/הכנסה למטען.

• Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון עם  –מובנה במכשירBT. 

 .ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה •

 

 אקוסטיות:תכונות 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-M_92x125_EN_V2.00_029-0786-02.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-M_92x125_EN_V2.00_029-0786-02.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
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, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםןביניהוכל מצבי הביניים  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 (.™AutoSense OS 3.0 Advanced) יקהנוחות ברעש, מוס

 3 : מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 5מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

התאמת הכיוונים טלפון, מוסיקה או דיבור( ו בין הצלילים המוזרמים )שיחתאוטומטית אבחנה  •

 לסוג הצליל.

 .(UltraZoom Advanced) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

 .(Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 .(SoundRecover2)אדפטיבית  דחיסת תדרים •

 .לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 .(Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 16 •

 .(WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 .ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 .(WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 .(SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 .(QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 (Auto Acclimatization)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה  •

 בתוכניות ההזרמה (Environmental balanceהעוצמה )

 Rogerחיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה ) •

Direct™).לאחר רכישת מערכת רוג'ר , 

 

 

 מוצרים תואמים:

 

• TV Connector 

• Phonak PartnerMic™ 

• Phonak RemoteControl 

 Rogerמשדרי  •

 

 תומך באפליקציות:

 

• Phonak Remote App 

 

 

 



 :קישור להוראות שימוש
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BOLERO M70 – M 

 

 קל עד בינוני חמור. המיועד לליקוי שמיעה( BTE) מכשיר מאחורי האוזן

 

 תכונות פיזיות:

 

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .(IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 .312סוללות אבץ  •

• Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון עם  –מובנה במכשירBT. 

 .Telecoilסליל  •

 .רגילהניתן להתאמה עם צינורית דקה או  •

 

 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםןביניהוכל מצבי הביניים  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 (.™AutoSense OS 3.0 Advanced) יקהנוחות ברעש, מוס

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-PR_92x125_EN_V2.00_029-0787-02.pdf
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  3: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 5מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

התאמת הכיוונים המוזרמים )שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור( ובין הצלילים אוטומטית אבחנה  •

 לסוג הצליל.

 .(UltraZoom Advanced) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

 .(SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

 .(Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 .(SoundRecover2)אדפטיבית  דחיסת תדרים •

 .לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 .(Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 .ערוצי הגברה 16 •

 .(WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 .ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 .(WindBlock)רוח הנחתת רעשי  •

 .(SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 .(QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 (Auto Acclimatization)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם  •

 בתוכניות ההזרמה.  (Environmental balanceהעוצמה )

 Rogerחיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה ) •

Direct™) .לאחר רכישת מערכת רוג'ר 

 

 

 מוצרים תואמים:

 

• TV Connector 

• Phonak PartnerMic™ 

• Phonak RemoteControl 

 Rogerמשדרי  •

 

 

 תומך באפליקציות:

 

• Phonak Remote App 

 

 

 :קישור להוראות שימוש
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