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אהבה מצליל ראשון



מכשירי השמיעה החדשים 
מסדרת Marvel מביאים 
לידי ביטוי את המחויבות 

שלנו לשיפור השמיעה ללא 
מגבלות

מכשירי השמיעה החדשים של פונאק, יצרנית 
מכשירי שמיעה מעל ל - 70 שנה, הינם פרי 
מחקר ופיתוח  שנמשכו שנים רבות. מיקדנו 

את תשומת ליבנו במה שהייתם רוצים ומצפים 
ממכשירי שמיעה מהמדרגה הראשונה – חוויה 

של צליל ברור ועשיר, במכשירי שמיעה נוחים 
וקלים לשימוש.

בזכות פילוסופיה זו, משולבת עם טכנולוגיה 
פורצת דרך, פיתחנו מכשירי שמיעה מולטי 
פונקציונליים המאפשרים חוויה של אהבה 

מצליל ראשון. 

:Audéo™ Marvel הכירו את
• שמע צלול ועשיר.

 • קישוריות ישירה לטלפון החכם
  )iOS ואנדרואיד(, טלוויזיה ועוד.

• דגמים נטענים.
• אפליקציות חכמות.

אהבה מצליל ראשון...בכל יום!

כשאנו אומרים אהבה מצליל ראשון אנחנו לא 
מתכוונים רק לפעם הראשונה בה תשתמשו 

במכשירי Audéo™ Marvel, אלא בכל יום ויום בו 
תרכיבו אותם. מהרגע בו יתאימו לכם לראשונה 

את מכשירי ה - Marvel שלכם, תוכלו לצפות 
איכות שמיעה שאין דומה לה.

הדור החדש של טכנולוגיית פונאק מזהה 
ומסתגל אוטומטית על מנת להתאים את עצמו 
באופן מדויק ליותר סביבות שמיעה מאי פעם1. 

דגשים עיקריים:
• איכות שמיעה יוצאת דופן החל 

  מההתאמה הראשונה2
• הבנת דיבור טובה יותר ברעש3

• פחות מאמץ שמיעתי ברעש4
• איכות שמיעה לצלילים מוזרמים מקבלת 

  את הדירוג הגבוה ביותר5
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מה הופך את מכשירי 
ה-Marvel למופלאים?

הטכנולוגיה בחיי היום יום שלנו היא כמו נוף שלא 
מפסיק להשתנות. שיחות טלפון, הודעות, מיילים, 

טלוויזיה ומגוון אפליקציות נוכחים באופן קבוע.
מכשירי Audéo™ Marvel תוכננו על מנת להתחבר 
לטכנולוגיה ללא מאמץ ולספק חוויה של צליל ברור 

ועשיר. 

חיבור לטלפון החכם
בשונה מכל מכשירי השמיעה המתחרים, מכשירי 

ה - Marvel מתחברים ישירות לכמעט כל טלפון 
חכם מסוג iOS או אנדרואיד*, על מנת לשדר אודיו 

היישר לאוזניכם. תוכלו ליהנות משיחות טלפון 
אלחוטיות ללא צורך להחזיק את הטלפון צמוד 
לאוזן, (Hands Free( בזכות קליטת קולכם ע"י 

המיקרופונים של מכשירי השמיעה. ניתן לקבל או 
לדחות שיחות באמצעות לחיצה פשוטה על מתג 

ההפעלה של  מכשיר השמיעה, גם אם הטלפון 
בצדו השני של החדר. ניתן להגדיר שהתראות 
הטלפון יישמעו במכשירי ה - Marvel שלכם. 

 Marvel - בנוסף, תיהנו מצליל איכותי של מכשירי ה
כשתאזינו למוזיקה, סרטונים, ספרים אלקטרונים, 

פודקסטים ועוד!
* המכשירים מתחברים ללמעלה מ- 90% מסוגי הסמארטפונים הקיימים בעולם.

חווית טלוויזיה מולטימדיה
בשילוב עם קישוריות בלוטוס אוניברסלית, 
Audéo™ Marvel מכיל גם את טכנולוגיית 

™AirStream המשדרת איכות צליל שקיבלה 

את הדירוג הגבוה ביותר5, וזאת מכל טלוויזיה, 
מערכת סטריאו או מקור קול אחר. תוכלו ליהנות 

מתוכניות הטלוויזיה והסרטים האהובים עליכם 
באמצעות חיבור אביזר פשוט להפעלה הנקרא 

 .Phonak TV Connector

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

• קישוריות למכשירים אלקטרוניים יומיומיים.
• מכשירי שמיעה המשמשים כאוזניות סטריאו

   אלחוטיות.
• זמן הזרמה ארוך במיוחד תודות לטכנולוגיית

 .AirStream   

דגשים עיקריים:
• קלות השימוש – ללא התעסקות בהחלפת  

  סוללות.
• יום שלם של שמיעה, כולל הזרמה.

• טעינה מהירה ביותר. 
• הסוללה הנטענת מתוכננת להחזיק 6 שנים.

  קיימות אפשרויות טעינה קלות לשימוש, כולל      
  ה - Mini Charger Case החדש עם חיבור     

  USB-C סטנדרטי.



 Audéo™ Marvel סדרת
כוללת 5 דגמים במספר רמות 

על מנת להתאים לצרכים 
האישיים שלכם!

דגמים הפועלים עם סוללות:

Audéo M-13T

Audéo M-RTAudéo M-R

Audéo M-312TAudéo M-312

דגמים נטענים:

IP68 עמידות למים ואבק
מופלא בהחלט!

כוחה של טכנולוגיה נטענת 
פונאק הייתה החלוצה של טכנולוגיית ההטענה 

בתעשיית מכשירי השמיעה, עם הצגתן של 
סוללות ליתיום-יון נטענות. טכנולוגיה זו קיימת גם 

במכשירי שמיעה Marvel  -  הטענה של 3 שעות 
בלבד מספקת יום שלם של שמיעה מצוינת!

* זמינות בסוף שנת 2019



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/us/en.html
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