
Phonak BoleroTM Marvel
Miłość się od pierwszego 
dźwięku



Aparaty słuchowe 
Marvel to wyraz 
naszego oddania 
poprawie slyszenia 
bez ograniczeń.

Od ponad 70 lat marki Phonak nieustannie tworzy 
aparaty słuchowe, które ułatwiają życie ich 
użytkownikom. Każdy nowy produkt Phonak 
przesuwa granice technologii słyszenia. Umożliwia 
to tworzenie rozwiązań, które zapewniają doskonałą 
jakość dźwięku, są łatwe w użytkowaniu i poprawiają 
samopoczucie. 

Nasz najnowszy produkt to rezultat wielu lat szeroko 
zakrojonych prac i badań, dzięki którym udało się 
stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Skupiliśmy się 
na tym, czego pacjenci oczekują od najwyższej klasy 
aparatu słuchowego — na wyraźnym, bogatym dźwięku. 

Takie podejście, w połączeniu z nowoczesną 
technologią, umożliwiło zaprojektowanie 
wielofunkcyjnego aparatu słuchowego, w którym 
każdy zakocha się od pierwszego dźwięku. 

Przedstawiamy aparat słuchowy  
Phonak Bolero Marvel:
• wyraźny, bogaty dźwięk, 
•  łączność ze smartfonami (z systemem iOS® 

i Android™), telewizorami i innymi urządzeniami,
•  modele ładowalne,
•  inteligentne aplikacje. 

Zauszny aparat słuchowy (BTE) Bolero 
zapewnia maksymalną niezawodność 
i trwałość.



Miłość od  
pierwszego dźwięku... 
każdego dnia!

Miłość od pierwszego dźwięku odnosi się nie tylko 
do pierwszego użycia aparatów słuchowych Marvel, 
ale także do każdego następnego! 

Niezrównana jakość dźwięku aparatów słuchowych 
Marvel zachwyca od pierwszej chwili po ich założeniu. 
Udało nam się to osiągnąć poprzez zastosowanie 
naszej technologii i udoskonalenie jej pod każdym 
względem, dzięki czemu funkcje aparatu Marvel 
doskonale sprawdzają się nawet w najtrudniejszych 
warunkach słyszenia. 

Nowa generacja urządzeń firmy Phonak rozpoznaje 
teraz jeszcze więcej sytuacji słuchowych i automatycznie 
się do nich dostosowuje5. Dzięki temu lepsze jest 
rozumienie mowy w hałasie2, a słuchanie przychodzi 
z większą swobodą3. Wysoka wydajność aparatów 
słuchowych w życiu codziennym pozytywnie zaskoczy 
niejednego użytkownika. Komfort słyszenia umożliwia 
udział w rozmowie i lepszą komunikację, co powoduje 
świetne samopoczucie. Połączenie wyjątkowej 
wyrazistości dźwięku, wydajnego akumulatora oraz 
funkcji łączności ze smartfonem i telewizorem sprawi, 
że pokochasz aparaty słuchowe Marvel podczas 
codziennego użytkowania. 

•  Wyjątkowa jakość dźwięku od 
pierwszego dopasowania1

•  Lepsze rozumienie mowy w hałasie2

• Mniejszy wysiłek słuchania w hałasie3

•  Najwyżej oceniana jakość dźwięku 
strumieniowego4

 



Co czyni aparaty 
słuchowe Marvel 
jeszcze bardziej 
wyjątkowymi?
Dzisiejsza technologia nieustannie ewoluuje. Połączenia 
telefoniczne, wiadomości tekstowe, wiadomości e-mail, 
telewizory i niezliczone aplikacje stanowią część naszej 
codzienności. Aparat słuchowy Phonak Bolero Marvel 
zaprojektowano z myślą o bezproblemowym 
nawiązywaniu połączenia z urządzeniami elektronicznymi 
codziennego użytku — takie rozwiązanie gwarantuje 
wyraźny, bogaty dźwięk. 

Łączność ze smartfonami
Aparaty Marvel — w odróżnieniu od innych aparatów 
słuchowych — można podłączać bezpośredniego do 
smartfonów z systemami iOS® i Android™ oraz innych 
telefonów z funkcją Bluetooth® i przesyłać dźwięk 
strumieniowo do obu uszu. Wbudowane mikrofony, które 
wychwytują głos, pozwalają na przeprowadzanie rozmów 
telefonicznych bez dotykania telefonu. Aby odebrać lub 
odrzucić połączenie, wystarczy nacisnąć przycisk — 
nawet jeśli telefon znajduje się na drugim końcu pokoju. 
Dodatkowo możesz skonfigurować powiadomienia 

w telefonie tak, aby słyszeć je w aparatach słuchowych 
Marvel. To jeszcze nie wszystko — aparaty słuchowe 
Marvel umożliwiają strumieniowe przesyłanie muzyki, 
filmów, e-booków, podcastów i innych treści w wysokiej 
jakości dźwięku stereofonicznego. 

Telewizor i urządzenia multimedialne
Autorska technologia AirStream™ zastosowana 
w urządzeniach Phonak Bolero Marvel pozwala na 
strumieniowe przesyłanie dźwięku najwyższej jakości 
z telewizorów i systemów stereo4. Dzięki łatwemu 
w obsłudze urządzeniu TV Connector, które jest 
rozwiązaniem typu plug and play, użytkownik może 
oglądać ulubione programy telewizyjne i filmy.

To jakby użyć bezprzewodowych słuchawek 
stereofonicznych — tylko lepiej. Aparaty słuchowe 
Marvel rozróżniają przekazywaną mowę i muzykę, 
by automatycznie dostosować ustawienia i zapewnić 
zoptymalizowaną jakość dźwięku. 

Korzyści zapewniane użytkownikowi:
•  łączność ze smartfonami — iOS i Android,
•  łączność z wieloma urządzeniami elektronicznymi 

codziennego użytku,
• łączność z mikrofonami Roger™ i akcesoriami Phonak,
•  możliwość użycia aparatów słuchowych jak 

bezprzewodowych słuchawek stereofonicznych, 
• bardzo długi czas przekazu strumieniowego dzięki 

technologii AirStream.



Popraw słyszenie dzięki technologii Roger™  
Hałas i odległość mogą znacznie utrudniać rozumienie 
mowy. W takiej sytuacji technologia Roger zwiększa 
wydajność aparatu słuchowego6.
 
Technologię Roger opracowano w 2013 roku — obecnie 
jest ona postrzegana jako punkt odniesienia w zakresie 
cyfrowych rozwiązań bezprzewodowych. Jej działanie 
polega na wychwytywaniu głosu osoby mówiącej 
za pomocą mikrofonu Roger i bezprzewodowym 
przekazywaniu go do słuchacza przy jednoczesnym 
tłumieniu hałasu w tle. 
 
Aparaty słuchowe Marvel są wyposażone w funkcję 
RogerDirect™, dzięki której technologia Roger może 
przekazywać sygnał bezpośrednio do urządzeń Marvel, 
bez potrzeby podłączania zewnętrznego odbiornika. 
Dzięki tej unikalnej innowacji można w pełni 
uczestniczyć w rozmowach grupowych nawet w bardzo 
głośnych miejscach, takich jak restauracje oraz sale 
konferencyjne i lekcyjne.

Korzyści dla użytkownika:
•  Marvel i Roger — idealne rozwiązanie w trudnych 

sytuacjach słuchowych,
•  opracowane w celu zapewnienia lepszego rozumienia 

mowy w hałasie i na odległość,
•  dyskretne i atrakcyjne rozwiązanie.



Możliwości, jakie 
daje technologia 
ładowalna
Phonak jako pierwszy wprowadził do branży pomocy 
słuchowych akumulatory litowo-jonowe. Wyposażono 
w nie także aparaty słuchowe Marvel, co sprawia, 
że szybko się ładują i działają przez długi czas. Oznacza 
to brak stresu związanego z jednorazowymi bateriami. 
Wystarczy naładować akumulator.

Podobnie jak telefon komórkowy, aparat słuchowy 
Phonak Bolero Marvel jest gotowy do pracy zawsze, 
gdy po niego sięgasz. Aparaty słuchowe włączają 
się automatycznie po ich wyjęciu z ładowarki 
i wyłączają się po ich umieszczeniu w etui z ładowarką. 
Urządzenia ładowalne umożliwiają korzystanie 
z funkcji aparatów słuchowych, w tym przesyłania 
strumieniowego, bez ograniczeń w ciągu dnia.

Korzyści zapewniane użytkownikowi:
•  łatwość użycia i brak stresu związanego 

z jednorazowymi bateriami,
•  cały dzień słuchania nawet przy przesyłaniu 

bezprzewodowym,
•  wyjątkowo szybkie ładowanie, 
•  co najmniej 6 lat działania akumulatora. 

Urządzenia są dostępne wraz z łatwymi w użyciu 
opcjami ładowania, takimi jak etui Charger Case BTE 
RIC ze standardowym wyjściem USB-C do ładowania. 



Aplikacja myPhonak
Łatwa w użyciu aplikacja 
to najlepszy sposób 
na pełne wykorzystanie 
możliwości aparatów 
słuchowych Marvel. 
Różne funkcje 
aplikacji umożliwiają 
dostosowanie 
urządzeń do potrzeb 
użytkowników, 
zwiększając ich spokój 
i pewność siebie7. 

Korzyści zapewniane użytkownikowi:
•  Zdalne sterowanie: dostosuj i kontroluj poziom 

głośności aparatów słuchowych, wybierając program 
lub scenerię albo personalizując ustawienia dźwięku 
za pomocą zaawansowanych funkcji,

• Pomoc zdalna Remote Support: protetyk słuchu może 
zdalnie regulować ustawienia aparatu słuchowego 
Phonak w czasie rzeczywistym,

• Dziennik Hearing Diary: rejestruj swoje wrażenia 
z użytkowania aparatów i dziel się nimi z protetykiem 
słuchu,

• Moje aparaty słuchowe: uzyskaj więcej informacji 
na temat stanu naładowania akumulatora aparatów 
słuchowych i spersonalizowanych programów oraz 
zapoznaj się ze statystykami. 

Apps... 
olutnie cudowne!



Aplikacja myCall-to-Text
Rozmowy przez telefon mogą stanowić wyzwanie, 
zwłaszcza gdy dookoła panuje hałas. Dzięki 
bezdotykowej obsłudze aparaty słuchowe Marvel 
eliminują konieczność trzymania telefonu przy uchu. 
Aplikacja Phonak myCall-to-Text pozwala na bieżąco 
odczytywać na ekranie to, co drugi rozmówca mówi 
przez telefon. Teraz możesz odczytać to, co usłyszysz, 
na smartfonie w ponad 80 językach. Przypomina to 
oglądanie filmu z napisami w telewizji lub w kinie. 

Komunikuj się z każdym w dowolnym momencie 
i miejscu, bez martwienia się, że czegoś nie usłyszysz 
podczas rozmowy.

Korzyści zapewniane użytkownikowi:
•   słuchaj i odczytuj zapis rozmów telefonicznych, 

aby swobodnie się komunikować, 
•  rozmówca może korzystać z dowolnego telefonu 

(komórkowego, służbowego lub stacjonarnego)  
i nie musi instalować aplikacji,

•  zachowaj zapis rozmowy, aby zapoznać się z nim 
później.

Aplikacja myCall-to-Text 
jest też dostępna w wersji 
darmowej. Wypróbuj ją  
już dziś!



Aparaty słuchowe 
Bolero Marvel są 
dostępne w wielu 
wersjach i wariantach 
kolorystycznych 
dostosowanych do 
potrzeb użytkowników.

Odporne na działanie wody i pyłu (IP68)

Grafitowoszary Aksamitna 
czerń

Alpejska biel Beżowy

Bolero M-PR

Model ładowalnyModel ładowalny

Kolory

Bolero M-M

Drzewo 
sandałowe

Kasztanowy Szampański SrebrnoszaryPiaskowy
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Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami  
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

iOS to znak towarowy firmy Cisco, Inc.

Android to znak towarowy firmy Google, Inc.

To nie tylko świetny 
aparat słuchowy.
To wielofunkcyjny 
Marvel.



Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest 
niezbędne,aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat 
nieustannie pozostajemy wierni naszej misji 
i oferujemy rozwiązania słuchowe, które zmieniają 
sposób, w jaki nasi użytkownicy emocjonalnie 
odbierają świat i funkcjonują w społeczeństwie. 
Life is on.   

www.phonak.pl

02
8-

20
27

-1
6 

/ V
1.

00
 / 2

01
9-

07
 /N

LG
  ©

 2
01

9 
So

no
va

 A
G

   
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed


