Phonak Virto Marvel
Liefde op het eerste
geluid
TM

Marvel hoortoestellen
zijn het bewijs
van onze inzet
om iedereen steeds
beter en onbeperkt te
laten horen

Al 70 jaar lang streeft Phonak er continu naar om
hoortoestellen te ontwikkelen die de levens van
mensen verbeteren. Met ieder nieuw Phonak product
hebben we de grenzen van gehoortechnologie verlegd
om oplossingen te ontwikkelen die uitstekende
geluidskwaliteit bieden, eenvoudig te gebruiken zijn
en een werkelijk gevoel van welzijn bieden.
Onze nieuwste creatie is het resultaat van jarenlang
intensief onderzoek en ontwikkeling die nu
samenkomen in één wonderbaarlijk technologisch
meesterwerk. Wij hebben ons gericht op wat u vraagt
en verwacht van een eersteklas hoortoestel: een
heldere, volle luisterervaring.
Door deze filosofie te combineren met moderne
technologie, hebben we een multifunctioneel
hoortoestel ontwikkeld dat een 'liefde op het
eerste geluid'-ervaring biedt.
Maak kennis met de Phonak Virto M-312
• Helder, rijk geluid
• Directe verbinding met smartphones (iOS®
en Android™), tv, Roger microfoons en meer
• Intelligente apps
• Op maat gemaakt

Liefde op het eerste
geluid... elke dag
opnieuw!
• Uitmuntende geluidskwaliteit vanaf
de eerste aanpassing 1
• Betere spraakverstaanbaarheid in rumoer 2
• Minder luisterinspanning in rumoer 3
• Streamen via Bluetooth®

Vanaf het moment dat u voor het eerst uw op maat
gemaakte Phonak Virto Marvel hoortoestellen
inbrengt, kunt u een ongeëvenaarde geluidskwaliteit
verwachten. We hebben dit bereikt door gebruik te
maken van de bewezen prestaties van onze
technologie en ze op elk gebied te verbeteren.
Phonak technologie in Virto M-312 herkent en past
zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij
meer luistersituaties dan ooit tevoren. 4 Geniet
van verbeterd spraakverstaan 2 en minder
luisterinspanning³ in rumoer. Tenslotte kunt u met
een goed gehoor vaker aan dingen deelnemen en
beter communiceren en dat leidt tot een goed gevoel!
Omdat Virto op maat wordt gemaakt, beschikt deze
over een comfortabele pasvorm en biedt deze een
heldere geluidskwaliteit. Hij kan bovendien verbonden
worden met smartphones en de tv. Vanwege dit
en alle andere voordelen is de Marvel elke dag
de juiste keuze!

Wat maakt Virto M-312
nog wonderbaarlijker?
Verbonden blijven is onderdeel van ons dagelijks leven.
Phonak Virto M-312 is ontwikkeld om u zonder problemen
verbonden te houden met uw telefoongesprekken,
berichten, e-mails, tv, verschillende apps en elektronica,
terwijl u kunt genieten van een helder, rijk geluid.
Verbinding met smartphones
Phonak Virto M-312 is het eerste op maat gemaakte
hoortoestel met handsfree functionaliteit dat geluid
direct streamt vanuit iOS, Android of andere apparaten
met Bluetooth®.
Oproepen kunnen beantwoord of genegeerd worden
met een eenvoudige druk op de knop, zelfs als
de telefoon zich helemaal aan de andere kant van
de kamer bevindt. Het is zelfs mogelijk om in te stellen
dat uw telefoonmeldingen hoorbaar zijn via uw
hoortoestellen.

TV Connector

Tv- en multimedia-ervaring
Virto M-312 bevat ook onze bedrijfseigen AirStream™
Technology om geluid vanuit elke televisie en elk
stereosysteem te streamen. Geniet van uw favoriete
tv-programma's en films met de eenvoudige
plug-and-play oplossing: TV Connector.
Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons,
maar is misschien nog wel beter omdat deze nieuwe
technologie ervoor zorgt dat Virto M-312 onderscheid
kan maken tussen gestreamde spraak- en muzieksignalen
en zichzelf automatisch aanpast voor een optimale
geluidskwaliteit.
Wat u kunt verwachten:
• Verbinding met smartphones - iOS en Android
• Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
• Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze
stereohoofdtelefoons
• Extra lange streamingtijd met de TV Connector
dankzij AirStream Technology

Verbeter uw
hoorprestaties met
Roger™ technologie
Met name in situaties waarin lawaai aanwezig
is en afstand invloed heeft op uw gehoor kan
spraakverstaan lastig zijn. Juist in dat soort situaties
verbetert Roger uw hoorprestaties.5
Roger technologie wordt als draadloze digitale
benchmark beschouwd. Het systeem vangt de stem
van een spreker op via een Roger microfoon
en zendt deze draadloos uit naar uw hoortoestellen,
terwijl achtergrondlawaai wordt verminderd.
De Phonak Virto M-312 met RogerDirect™ is het enige
op maat gemaakte hoortoestel dat zorgt dat Roger
technologie rechtstreeks kan streamen, zonder dat
een externe ontvanger aangesloten hoeft te worden
(installatie wel vereist). Door deze unieke innovatie
kunt u volledig deelnemen aan gesprekken, zelfs
in luidruchtige omgevingen zoals restaurants,
vergaderingen en op het werk.
Wat u kunt verwachten:
• Ongeëvenaarde oplossingen voor uitdagende
luistersituaties
• Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren
in lawaai en over afstand

Apps-oluut
fantastisch!
myPhonak-app
De slimste manier om alles
uit uw Marvel hoortoestellen
te halen Dankzij het brede
scala aan app-functies
kunt u erop vertrouwen
en zich ontspannen in de
wetenschap dat aan uw
gehoorbehoeften wordt
voldaan.6
Wat u kunt verwachten:
• Afstandsbediening: pas het volume van uw hoortoestel
aan door een programma of scenario te selecteren of
personaliseer het geluid met geavanceerde functies
• Remote Support: uw Phonak hoortoestel kan op
afstand en in real time worden aangepast door
uw audicien
• Hoordagboek: houd uw hoorervaring bij en deel uw
feedback met uw audicien
• Mijn Hoortoestellen: ontvang meer informatie over
gepersonaliseerde programma’s en statistieken van
uw hoortoestellen

Het voordeel van
personalisatie
Elk Virto hoortoestel is op maat gemaakt, zodat
deze perfect in uw oor past en aan uw persoonlijke
hoorbehoeften voldoet. Uw audicien test uw
hoorvermogen en maakt een nauwkeurige afdruk
van uw oren. Hierna creëert Phonak uw individuele
hoortoestellen om u een perfecte en discrete
pasvorm, uitstekende hoorprestaties en veel
draagcomfort te bieden.
Bij biometrische kalibratie wordt rekening
gehouden met de unieke vorm van uw oor en uw
gehoor. Er worden meer dan 1600 biometrische
datapunten vastgelegd en de unieke kalibratieinstellingen worden afzonderlijk berekend voor
elk Virto Marvel hoortoestel.
Wat u kunt verwachten:
• Perfect aangepast aan de unieke vorm
van uw oor
• Perfect op maat gemaakt voor uw oren

De super discrete
Virto M-Titanium
Virto M-Titanium is het kleinste op maat gemaakte
hoortoestel van Phonak ooit. Het toestel is zo discreet
dat niemand kan zien hoe goed u kunt horen. Het toestel
wordt op maat gemaakt van titanium, past perfect in uw
oor en is uiterst sterk, licht en duurzaam.
Wat u kunt verwachten:
• Op maat gemaakt van titanium
• Super discreet
• Sterk, licht en duurzaam

Virto Marvel is
verkrijgbaar in tal van
modellen en kleuren,
zodat u hem kunt
aanpassen aan uw
specifieke behoeften
Ook de kleur van het schaaltje, faceplate,
volumeregelaar en drukknop worden op maat gemaakt.
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Neem contact op met uw audicien voor kleuropties.
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Het is niet alleen een
geweldig hoortoestel.
Het is een
multifunctioneel
wonder.
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Life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen van het
allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen.
Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van
anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.
www.phonak.nl

Vraag uw audicien wat Phonak Virto Marvel u
kan bieden, uw gehoor is bepalend voor het te
behalen resultaat.

Vraag om een gratis demonstratie,
want horen is geloven!
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