
Phonak BoleroTM 
Marvel
אהבה מצליל ראשון



מכשירי השמיעה החדשים 
מסדרת Marvel מביאים 
לידי ביטוי את המחויבות 

שלנו לשיפור השמיעה ללא 
מגבלות

כבר יותר מ-70 שנה, שאנו, חברת פונאק, 
שואפים לפתח מכשירי שמיעה שישפרו את 

איכות החיים של לקוחותינו. בכל מוצר חדש, 
אנחנו מותחים את גבולות הטכנולוגיה על מנת 
ליצור פתרונות שיספקו איכות שמיעה מצוינת, 

יהיו קלים לשימוש, ויעניקו למשתמשים תחושה 
אמיתית של איכות חיים.

היצירה האחרונה שלנו היא פרי מחקר ופיתוח 
שנמשכו שנים ובאים לידי ביטוי במוצר טכנולוגי 

מופלא אחד. מיקדנו את תשומת ליבנו במה 
שהייתם רוצים ומצפים למצוא במכשיר שמיעה 

ברמה הגבוהה ביותר – חוויה של צליל ברור 
ועשיר.

בזכות פילוסופיה זו, המשולבת עם טכנולוגיה 
פורצת דרך, הצלחנו לפתח מכשיר שמיעה מולטי 

פונקציונאלי המעניק חוויה של אהבה מצליל 
ראשון.

 Phonak Bolero™ הכירו את
Marvel

• צליל ברור ועשיר.
• קישוריות ישירה לטלפון חכם )iOS ואנדרואיד(,  

   טלוויזיה ועוד.
• דגמים נטענים.

• אפליקציות חכמות. 

אהבה מצליל ראשון...בכל יום!
כשאנחנו אומרים אהבה מצליל ראשון אנחנו לא 

מתכוונים רק לפעם הראשונה שבה תשתמשו 
במכשירי Phonak Bolero™ Marvel, אלא בכל 

יום ויום בו תרכיבו אותם. מהרגע שבו יתאימו לכם 
לראשונה את מכשירי ה- Marvel שלכם, תוכלו 

לצפות לאיכות שמיעה שאין דומה לה.

הדור החדש של טכנולוגיית פונאק מזהה ומתאים 
את עצמו באופן אוטומטי ומדויק ליותר סביבות 

שמיעה מאי פעם1. תיהנו  מהבנת דיבור טובה 
יותר ברעש ופחות מאמץ שמיעתי בחיי היומיום. 
ככלות הכל, שמיעה טובה מאפשרת להשתתף 

ולתקשר טוב יותר ובכך גורמת לכם להרגיש טוב 
יותר עם עצמכם!

מכשיר מאחורי האוזן )BTE( המציע אמינות 
ועמידות מקסימאלית.

1. Rodrigues, T. & Liebe, S. )2018(. Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrievedfrom www.
phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.



 חוויית טלוויזיה ומולטימדיה
בשילוב עם קישוריות בלוטות' אוניברסלית, 
™Phonak Bolero Marvel מיישם גם את 

טכנולוגיית ™AirStream, המשדרת איכות צליל 
שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר5  מכל טלוויזיה, 
מערכת סטריאו או מקור קול אחר. תוכלו ליהנות 

מתוכניות הטלוויזיה והסרטים האהובים עליכם 
באמצעות חיבור אביזר פשוט להפעלה הנקרא 

 .Phonak TV Connector

מדובר בפתרון איכותי כמו אוזניות אלחוטיות אך 
טוב יותר, משום שמכשירי Marvel מותאמים 

אישית לשמיעתכם, וגם מסוגלים להבחין בין צליל 
מוזרם של דיבור או מוזיקה, ולהסתגל אוטומטית 

על מנת לתת לכם את איכות הצליל האופטימלית 
עבור המצב.

דגשים עיקריים:
• איכות שמיעה יוצאת דופן כבר מההתאמה

  הראשונה2.
• הבנת דיבור טובה יותר ברעש3.

• פחות מאמץ שמיעתי ברעש4.
• איכות השמיעה של הצלילים המוזרמים זכתה 

  לדירוג הגבוה ביותר5 בהשוואה לצליל של החברות 
  המתחרות.

מה הופך את מכשירי  
ה- Marvel למופלאים?

הטכנולוגיה המשתלבת בחיי היום יום שלנו היא כמו 
נוף שלא מפסיק להשתנות. שיחות טלפון, הודעות, 
מיילים, טלוויזיה ומגוון אפליקציות - הם חלק בלתי 

 Phonak Bolero™ נפרד ממהלך היום. מכשירי
Marvel תוכננו על מנת להתחבר לטכנולוגיה ללא 

מאמץ ולספק צליל ברור ועשיר.

חיבור לטלפון החכם
בשונה מכל מכשירי השמיעה עד היום, מכשירי 

Marvel מתחברים ישירות לטלפון החכם עם 
מערכת הפעלה iOS או אנדרואיד או אביזרי 

בלוטות' אחרים, על מנת להזרים כל סוג של אודיו 
לאוזניכם. עם החופש הזה, תוכלו ליהנות משיחות 

טלפון אלחוטיות כשהמיקרופונים של המכשיר 
קולטים את הקול שלכם, ללא צורך בהחזקת 

הטלפון. תוכלו לקבל או לדחות שיחות באמצעות 
לחיצה פשוטה על לחצן מכשיר השמיעה, גם אם 

הטלפון בצדו השני של החדר. בנוסף, מכשירי 
Marvel משדרים איכות צליל סטריאופונית עבור 

מוזיקה, סרטונים, ספרים אלקטרונים, פודקאסטים 
ועוד הרבה יותר!

2. Jansen, S. & Woodward, J. )2018(. Love at first sound: the new Phonak 
precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/ evidence, 
accessed October 17th, 2018.
3. Stewart, E., Rakita, L. and Drexler, J. )2019(. StereoZoom Part 1: The benefit of 
wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech 
intelligibility. Phonak Compendium, retrieved from  http://www.phonakpro.com/
evidence www.phonakpro.com/evidence, accessed February 26th, 2019.
4. Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber )2018(. Less listening- and memory 
effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, retrieved 
from www.phonakpro.com/evidence, accessed  October 17th, 2018.
5. 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.



למה ניתן לצפות:
• קישוריות לטלפונים חכמים –iOS  ואנדרואיד.

• קישוריות למכשירים אלקטרוניים יומיומיים.
• קישוריות למשדרי ™Roger ואביזרי עזר נוספים  

  של פונאק, בלי צורך לחבר מקלט פיזי.
• מכשירי שמיעה המשמשים כאוזניות סטריאו 

  אלחוטיות.
• זמן הזרמה ארוך במיוחד תודות לטכנולוגיית 

.AirStream  

כוחה של טכנולוגיה נטענת 
פונאק היתה החלוצה של טכנולוגיית ההטענה 
בתעשיית מכשירי השמיעה, בהציגה לראשונה 

את הסוללות ליתיום-יון הנטענות. טכנולוגיה 
זו קיימת גם במכשירי השמיעה Marvel, מה 

שמאפשר טעינה מהירה וזמן עבודה ארוך. הם 
נדלקים אוטומטית כשמוציאים אותם מטעינה 

וכבים כאשר מכניסים אותם לטעינה. המשמעות 
היא פטור מהתעסקות בהחלפת סוללות! רק 

הטעינו אותם 3 שעות ותוכלו ליהנות משמיעה 
והזרמה לא מוגבלות במהלך היום!

דגשים עיקריים:
• קלות השימוש – אין צורך בהחלפת סוללות.

• יום שלם של שמיעה, כולל הזרמה.
• טעינה מהירה ביותר. 

• הסוללה מתוכננת להחזיק 6 שנים. 

ישנן אפשרויות טעינה קלות 
לשימוש, כולל ה-

 Mini Charger Case החדש
 עם חיבור USB-C סטנדרטי.

שפרו את ביצועי השמיעה 
שלכם באמצעות טכנולוגיית 

Roger™
במצבים בהם רעש ומרחק משפיעים על השמיעה 

שלכם, הבנת הדיבור יכולה להיות מאתגרת 
במיוחד. טכנולוגיית רוג'ר נועדה לשפר את ביצועי 

השמיעה שלכם במצבים מורכבים6.
טכנולוגיית רוג'ר פותחה בשנת 2013 ונחשבת 
היום לטכנולוגיה המובילה בתחום. קול הדובר 

נקלט באמצעות מיקרופון רוג'ר, ומשודר באופן 
אלחוטי אל השומע תוך הפחתת רעשי הרקע.

בזכות ™RogerDirect הקיים במכשירי שמיעה 
מארוול, אין צורך להרכיב מקלטים חיצוניים על 

מכשירי השמיעה. באמצעות החידוש הייחודי 
הזה, תוכלו בעזרת מערכת רוג'ר להשתתף באופן 

מלא בשיחות גם בסביבות רועשות במיוחד כגון 
מסעדות, פגישות עבודה או פעילויות בבית הספר.

דגשים עיקריים:
• מארוול ורוג'ר, הפתרון המנצח בסביבות שמיעה  

  מאתגרות.
• פותח על מנת לשפר הבנת דיבור ממרחק וברעש.

• פתרון דיסקרטי וייחודי.

6. 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.



Life is on
אנו בפונאק מאמינים ששמיעה טובה היא תנאי 

חיוני על מנת למצות מה שיש לחיים להציע. 
כבר למעלה מ- 70 שנה, אנו פועלים בהתאם 

למשימה שלקחנו על עצמנו, על ידי פיתוח 
פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים את 

חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג רגשית 
וחברתית.

https://www.phonak.com/com/en.html
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