Phonak Marvel
Liefde op
het eerste geluid

Marvel, dat is ...
een helder, rijk geluid
Van een eersteklas hoortoestel verwacht u een heldere, volle klank en met
Marvel krijgt u dat ook.
Al wanneer u voor het eerst Marvel-hoortoestellen probeert, geniet u
van een ongeëvenaarde geluidskwaliteit, zelfs in de meeste uitdagende
omstandigheden. Liefde op het eerste geluid, dat vat Marvel perfect
samen.
Het Marvel-gamma werd ontwikkeld door Phonak, dat steevast uitpakt met
de allernieuwste technologie. Daardoor passen de Marvel-hoortoestellen
zich automatisch aan elke omgeving aan. Bovendien herkennen ze meer
luistersituaties dan ooit.

• Uitmuntende geluidskwaliteit vanaf het eerste gebruik,
ook bij het streamen
• Betere verstaanbaarheid in rumoer
• Luisteren wordt een pak minder vermoeiend

Marvel, dat is ...
moeiteloze draadloze communicatie
Direct verbinden met uw smartphone
Via Bluetooth verbinden de Marvel-hoortoestellen rechtstreeks met uw
smartphone, zowel op iOS als Android. U kunt uw hoortoestellen dus
eenvoudigweg gebruiken om handsfree te bellen. Oproepen beantwoordt
u met een simpele druk op de knop achter uw oren, zelfs als uw telefoon
helemaal aan de andere kant van de kamer ligt.

Marvel, dat zijn ...
oplaadbare modellen

Eenvoudig streamen van muziek, podcasts, video’s…
Met Marvel kunt u ook tv-kijken, podcasts beluisteren of muziek en
video’s streamen. Uw hoortoestellen worden als het ware een draadloze
hoofdtelefoon, zonder gedoe én in de beste stereo geluidskwaliteit.
De beste geluidskwaliteit tijdens het streamen
Goed om te weten: Marvel-hoortoestellen beschikken over de unieke Airstream
Technology. Die zorgt voor de allerbeste geluidskwaliteit bij het streamen.
Om te genieten van uw favoriete tv-programma’s en ﬁlms, is er de Phonak
TV Connector, een eenvoudig audioapparaatje dat zorgt voor een draadloze
verbinding tussen uw Marvel-hoortoestellen en de televisie.

Marvel-hoortoestellen bestaan in twee versies: één met batterijen en een
herlaadbare versie. De herlaadbare modellen bevatten een lithium-ion-accu,
waardoor het hoortoestel heel snel oplaadt. Na drie uur in de oplader, kunt
u een dag lang verder met uw hoortoestellen. Bovendien is de accu zo
ontworpen dat hij minstens zes jaar meegaat.

• Geen gedoe meer met wegwerpbatterijen
• Een volledige dag horen met één oplaadbeurt,
inclusief streamen
• Supersnel laden
• De accu gaat zes jaar mee

Phonak Marvel
3 verschillende modellen en 4 kleuren

Modellen met batterijen

Oplaadbare modellen

Marvel, dat is ...
de beste luisterervaring, altijd en overal
Zelfs met de beste hoortoestellen blijven bepaalde situaties een uitdaging.
Denk aan een gesprek in een ruimte met veel rumoer of goed verstaan over
een grote afstand. Op dat soort uitdagende luistersituaties is Marvel voorzien,
dankzij de RogerDirect-technologie. Roger-microfoons pikken de stem van
een spreker op en sturen die via RogerDirect draadloos naar uw hoortoestellen.
Het achtergrondlawaai wordt daarbij meteen weggedrukt.

Audéo M-312

Audéo M-13T

Audéo M-R

Kleuren
Marvel en Roger vormen dus de ideale combinatie voor uitdagende
luistersituaties, zónder extra ontvanger op het hoortoestel.

• Marvel en Roger: het perfecte duo voor uitdagende
luistersituaties
• Discreet ingewerkte Roger-ontvangers
• Betere verstaanbaarheid in rumoer en vanop een
grote afstand
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