
R-90MAudeo   

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  .  עמוק

  תכונות פיזיות:
 עוצמהו לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
  הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם  . שעות טעינה מספיקות ליום שלם) 3מובנית נטענת (סוללה

 ההוצאה/הכנסה למטען.
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT . 
 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  7מעבר אוטומטי בין ,

 AutoSense OS( הדהוד , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי נוחות ברעשדיבור ברעש חזק, 
TM3.0 Premium (  

  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
 וטיפול שונה בהתאם לסוג  ת טלפון, מוסיקה או דיבור)(שיח אבחנה בין הצלילים המוזרמים

  הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש המשת תיעוד העדפות(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 20  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  20 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 
  הנגרמים כתוצאה מהדהודהפחתת עיוותים  (EchoBlock)    



 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   
 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  

Auto Acclimatization 
  Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין

 צלילי הסביבהעוצמת ל
 Own voice pick-up - במצב  בעת שיחת טלפוןBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י

    .מיקרופון מכשיר השמיעה
 מוצרים תואמים:

 TV Connector 
  אפליקציית בתומךPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/heari
0699.pdf-vel/documents/user_guide_audeo_m_r_029ng_aid/audeo_mar  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  



 312T-Audeo M90  

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 312ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT . 
  סלילTelecoil 
 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  7מעבר אוטומטי בין ,

 AutoSense OS( , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד נוחות ברעשדיבור ברעש חזק, 
TM3.0 Premium (  

  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג

 הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost) )  
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 20  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  20 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 
 הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  (EchoBlock)    
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   



 ת המשתמשאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלו  
Auto Acclimatization 

  Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין
 צלילי הסביבהעוצמת ל

 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י
  מיקרופון מכשיר השמיעה.  

  :מוצרים תואמים 
 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

   



 312-Audeo M90  

  
, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 312ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT . 
  מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  7מעבר אוטומטי בין ,

 AutoSense OS( , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד נוחות ברעשדיבור ברעש חזק, 
TM3.0 Premium (  

  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג

 הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)   
  כיווניות המשפרת את יחס האות לרעשהנחתת רעשים ייחודית במצבי (SNR-Boost) )  
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 20  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  20 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 
 הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  (EchoBlock)    
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   



 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  
Auto Acclimatization 

  Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין
 צלילי הסביבהעוצמת ל

 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י
  מיקרופון מכשיר השמיעה.  

  :מוצרים תואמים 
 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

   



Audeo M90-13T   

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 13ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT . 
  סלילTelecoil 
 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  7מעבר אוטומטי בין ,

 AutoSense OS( , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד נוחות ברעשדיבור ברעש חזק, 
TM3.0 Premium (  

  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג

 הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Premium)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 20  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  20 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 



 הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  (EchoBlock)    
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   
  להסתגלות המשתמשאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם  

Auto Acclimatization 
  Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין

 צלילי הסביבהעוצמת ל
 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י

  מיקרופון מכשיר השמיעה.  
  :מוצרים תואמים 
 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

   



R-Audeo M70  

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
  שעות טעינה מספיקות ליום שלם). הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם   3מובנית נטענת (סוללה

 ההוצאה/הכנסה למטען.
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT . 
  אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  4 מעבר אוטומטי בין ,

  ) TMAutoSense OS 3.0 Advanced( מוסיקה, נוחות ברעש
  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג אבחנה בין הצלילים

  הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom advanced)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 16  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  16 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 



 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   
 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  

Auto Acclimatization 
  Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין

 צלילי הסביבהעוצמת ל
 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י

  מיקרופון מכשיר השמיעה.  
  :מוצרים תואמים 
 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/heari
0699.pdf-vel/documents/user_guide_audeo_m_r_029ng_aid/audeo_mar  

  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  



312T-Audeo M70 

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר םע בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 312ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT 
  סלילTelecoil 
  סטנדרטי או מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  4 מעבר אוטומטי בין ,

  ) TMAutoSense OS 3.0 Advanced(, מוסיקה נוחות ברעש
  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג

  הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom advanced)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 16  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  16 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   



 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  
Auto Acclimatization 

 Environmental balance -  הצליל המוזרם עוצמת שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין
 צלילי הסביבהעוצמת ל

 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י
  מיקרופון מכשיר השמיעה.  

 מוצרים תואמים:
 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

 

  



312-Audeo M70 

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 312ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT 
  מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  4 מעבר אוטומטי בין ,

  ) TMAutoSense OS 3.0 Advanced(, מוסיקה נוחות ברעש
  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג אבחנה בין

  הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom advanced)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 סת תדרים אדפטיביתדחי  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 16  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  16 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock( 
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   
 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  

Auto Acclimatization 



  Environmental balance -  יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם שינוי
 לעוצמת צלילי הסביבה

 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י
  מיקרופון מכשיר השמיעה.  

   
 מוצרים תואמים:

 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

   



13T-Audeo M70 

  

, מליקוי קל ועד  שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים ארבעה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר
  עמוק.  

  תכונות פיזיות:
 ועוצמה לחצן תוכניות 
 אבק לחות ו פני עמידות גבוהה ב(IP 68) 
 13ות אבץ סולל 
 Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם    -מובנה במכשירBT 
  סלילTelecoil 
  סטנדרטי או מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ 

 תכונות אקוסטיות:
  הן: מצבים שקטים, דיבור ברעשיבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  4 מעבר אוטומטי בין ,

  ) TMAutoSense OS 3.0 Advancedמוסיקה (, נוחות ברעש
  :3מספר תוכניות ידניות מקסימלי  
 מספר תכניות הזרמה (Streaming)  :5מקסימלי 
  אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג

  הצליל
 מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom advanced)   
 הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)   
  טינטון מנגנון ייחודי להקלת  (Tinnitus balance)  
 דחיסת תדרים אדפטיבית  (SoundRecover2)  
 מש תיעוד העדפות המשת(User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  
 דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound)   
 16  ערוצי הגברה  
 מניעת צפצופים  (WhistleBlock)  
 ערוצים  16 - הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב 
 ) הנחתת רעשי רוחWindBlock(   
 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)   



 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  
Auto Acclimatization 

  Environmental balance -  יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם שינוי
 לעוצמת צלילי הסביבה

 Own voice pick-up -  בעת שיחת טלפון במצבBT hands free  -  קול המשתמש נקלט ע"י
  מיקרופון מכשיר השמיעה.  

   
 מוצרים תואמים:

 TV Connector 
  תומך באפליקצייתPhonak Remote 

  קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_
0698.pdf-l/documents/user_guide_audeo_m_029aid/audeo_marve  

  דף המוצר באתר היצרן 

-audeo-marvel/literature-aids/audeo-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing
marvel.html  

 


