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סדרת

והמתקדמת  החדשה  הסדרה  היא   Phonak Bolero B
ביותר של מכשירי BTE )מאחורי האוזן( של חברת פונאק, 
המתאימים לירידות שמיעה קלות עד עמוקות. דגמי הסדרה 
ללא  שמיעה  המאפשרות  חדשניות  טכנולוגיות  כוללים 

מאמץ. 

הסדרה כוללת 4 דגמים ומספר רמות כולל דגם נטען בעל 
.Belong טכנולוגיית סוללה פורצת דרך של פלטפורמת

אלה  עבור  אולטימטיבי  פתרון   מהווים    Bolero B דגמי 
המאפשרים  מתקדמים  שמיעה  במכשירי  המעוניינים 

ביצועים גבוהים ובעלי עמידות גבוהה בפני אבק ומים.

Bolero B



בכל מקום בו אתם נמצאים ישנם קולות וצלילים המשתנים 
Bolero B-PR-ו Bolero B באופן דינמי ותמידי. למכשירי

מערכת הפעלה ייחודית AutoSense OS - מערכת "חישה 
בסביבתכם  והצלילים  הקולות  את  המנתחת  אוטומטית", 
ומתאימה את מכשירי השמיעה שלכם אליה באופן אוטומטי, 
ללא צורך בשינוי ידני של תכניות או בשינוי עוצמת המכשיר. 
כל שעליכם לעשות הוא להדליק את מכשירי השמיעה והם 

כבר יתאימו את עצמם אוטומטית לסביבה.

טכנולוגיות מתקדמות לתפקוד 
שמיעתי מיטבי בכל מצב

AutoSense OS מערכת הפעלה
צליל לכל  אוטומטית של מכשירי השמיעה  להתאמה 

Binaural Voicestream TechnologyTM

משתנים שמיעה  במצבי  יותר  טובה  דיבור  להבנת 

שמיעה בשתי אוזניים טובה משמיעה באוזן אחת, היא מלאה 
ומדוייקת יותר.

טכנולוגית Binaural Voicestream TechnologyTM מחברת 
סיגנל  הזרמת  ומאפשרת  שלכם,  השמיעה  מכשירי  שני  בין 
האודיו מצד לצד. טכנולוגיה זו מאפשרת שיפור בהבנת דיבור 
על רקע רעש ובמצבי שמיעה מאתגרים כגון: שיחת טלפון, 
שיחה מרובת משתתפים, או שיחה עם אדם הנמצא מאחור 

או מהצד. 



ליכולת  הודות  רועשות  בסביבות  דיבור  בהבנת  שיפור   60%
להתמקד בקולו של דובר יחיד על רקע רעש.

האוטומטית  להתאמה  הודות  הדיבור  בהבנת  שיפור   20%
של המכשירים למצבי ההאזנה המשתנים, במקום הבחירה 

הידנית של המשתמש בתכניות בהתאם למצב ההאזנה.

10% שיפור בהבנת קולות דיבור חלשים לעומת טכנולוגיות 
קודמות.

הפחתת  ברכב.  נסיעה  בזמן  דיבור  בתפיסת  שיפור   37%
עוצמת הרעש מאפשרת שמיעה טובה יותר והתקשורת בזמן 

הנסיעה הופכת קלה יותר לעומת טכנולוגיות קודמות.

מכשירי Belong דורגו במקום הראשון באיכות צלילי מוזיקה 
בהשוואה למכשירים של מתחרים.

הבנת דיבור טובה יותר
על רקע רעש חזק

הבנת דיבור טובה יותר
הודות להסתגלות אוטומטית

של המכשירים לסביבה

שמיעה טובה יותר של דיבור חלש

שמיעה טובה יותר בזמן נסיעה

חווית מוזיקה טבעית



מכשירי שמיעה נטענים
Bolero B-PR

מכשירי השמיעה הנטענים Bolero B-PR משלבים ביצועים 
גבוהים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר עם טכנולוגיית סוללה 

פורצת דרך.

בגוף  המובנית  נטענת  ליתיום-יון  סוללת  למכשירים 
רצופות  שמיעה  שעות*   24 מספקת  הסוללה  המכשירים. 
לאחר טעינה אחת קצרה ופשוטה הנמשכת 3 שעות בלבד. 
קלים  חיים  לכם  לאפשר  כדי  במיוחד  פותחו  המכשירים 
ונוחים! מעתה לא תצטרכו יותר לרכוש סוללות חד-פעמיות 
סוללות!  בהחלפת  מיותרת  מהתעסקות  חופשיים  ואתם 
תוכלו ליהנות מהחופש והביטחון בידיעה שהמכשיר שלכם 
במידת  בלילה  וגם...  היום  כל  לאורך  אתכם  לשרת  מוכן 
ולחות. אבק  בפני  גבוהה  עמידות  בעלי  המכשירים  הצורך. 

*תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל-80 דקות הזרמת מידע אלחוטית.

ליהנות מ-24* שעות שמיעה רצופות
בטעינה אחת קצרה ופשוטה.



*תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל-80 דקות הזרמת מידע אלחוטית.

Bolero B-PR הוא מכשיר השמיעה בעל הטעינה המהירה 
ביותר לזמן השימוש הארוך ביותר שקיים. אם אתם ממהרים, 
תוכלו להסתפק בטעינה קצרה של 30 דקות שתספק לכם 

עד 6 שעות שמיעה.
טעינה  אביזרי  מבחר  עם  מגיע   Bolero B-PR בנוסף, 
מתוחכמים ונוחים לשימוש, המאפשרים לטעון את המכשירים 

בכל מקום בו אתם נמצאים, ללא דאגות.

מארז אחד הכולל בתוכו: מטען, ערכת ייבוש, קופסא קשיחה 
להגנה וכלי ניקוי.

 .Phonak Charger Case למארז הטעינה  בקלות  מתחבר 
אידאלי למצבים בהם אין בנמצא מקור חשמל זמין. מאפשר 

עד 7 טעינות מלאות לשני המכשירים.

המטען הקומפקטי ביותר.

הטעינה המהירה ביותר לזמן השימוש הארוך ביותר

 Phonak Charger Case מארז טעינה

Phonak Power Pack מטען נייד

Phonak Mini Charger מטען מיני

Phonak Charger

Case

Phonak

Power Pack

Phonak Mini 

Charger



Life Is On

www.phonakpro.com

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.

1-700-500-315 info@steiner.co.il www.steiner.co.il

פונאק ישראל, נתיב האור 1, פארק מדעי החיים, חיפה, מיקוד 3508510


