Ontdek het wonder van geluid

Phonak ActiveVent™-speaker
Niets klinkt als het geluid van Paradise

Herontdek het wonder van geluid in
nog meer luistersituaties
De Phonak Audéo Paradise-hoortoestellen kunnen voldoen
in de behoeften die voorkomen in de alsmaar veranderende
wereld van vandaag. Deze hoortoestellen helpen bij een
beter gehoor, en als u goed kunt horen, zult u zich
onmiddellijk beter voelen en een betere kwaliteit van leven
ervaren.
Ontworpen met uw welzijn in gedachte, geeft Paradise u het
vertrouwen dat u een hoortoestel heeft waarmee u
gesprekken kunt voeren met vrienden, familie en collega's.
Of u telefoneert of een gesprek op een veilige afstand voert,
Paradise biedt een ongeëvenaarde hoorervaring1 in nu nog
meer luistersituaties.
Herontdek het wonder van geluid, onderhoud uw sociale
contacten en voel u mentaal en emotioneel goed. Goed
horen is immers goed voelen, want wanneer u goed kunt
horen, bent u in staat het leven te leiden dat u echt wilt.
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Nieuw: de ActiveVent-speaker's
Werelds eerste intelligente
hoortoestelspeaker
Goed kunnen horen levert een bijdrage aan ons gevoel van
verbondenheid en betrokkenheid, wat uiteindelijk bijdraagt aan
ons algehele welzijn. Voor het ontwerp van Paradise is men
geïnspireerd door de natuur, zodat u een hoortoestel heeft
waarmee u de wonderen kunt horen zoals ze werkelijk klinken.
Om deze natuurlijke hoorervaring mogelijk te maken is Paradise
voorzien van de revolutionaire nieuwe ActiveVent™-speaker: een
luidspreker voor hoortoestellen die op ongekende wijze comfort
combineert met hoorprestaties. De ActiveVent wordt bevestigd
aan uw oplaadbare Audéo Paradise-hoortoestellen. De speaker
blokkeert dan ruis in lawaaierige omgevingen voor een optimaal
gehoor in deze lastige situaties. Daarbij blijft u een comfortabele
en natuurlijke luistervaring behouden in stille omgevingen.2
Dankzij superieure geluidskwaliteit voor het streamen van media
kunt u naar uw favoriete muziek luisteren of uw favoriete
tv-serie kijken.3
De speaker is speciaal ontworpen voor lastige luisteromgevingen
of voor momenten die concentratie behoeven. Hij wordt
intelligent bestuurd door AutoSense OS™ 4.0: een technologie
die automatisch uw hoortoestellen aanpast aan de omgeving.
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3 Vergeleken met een gangbare akoestische koppeling in stilte.

Prestaties en comfort op ongekende
wijze gecombineerd
Intelligente balans tussen spraakverstaan in
lawaai en luistercomfort2
ActiveVent-speakers zijn ideaal voor als u een actieve levensstijl
heeft en een groot deel van uw tijd doorbrengt op plekken als
restaurants, sociale bijeenkomsten of openbare plekken met veel
extern lawaai. Op deze plekken kan het nog lastiger zijn om goed
te horen.
Als het geluidsniveau stijgt, sluit AutoSense OS 4.0 met
ActiveVent-speakers automatisch het ventingsysteem, zodat u
kunt profiteren van de verbeterde prestatie van een gesloten
pasvorm. Wanneer het geluidsniveau daalt, opent het
ventingsysteem, zodat u kunt genieten van het comfort van een
open pasvorm. (Beschikbaar in Premium prestatieniveau).
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Met ActiveVent kunt u dankzij de gesloten venting nu ook
genieten van voortreffelijke geluidskwaliteit
l-emotion
eel
ciaa
bij het streamen van media. Het echt
So
speciale kenmerk van deze speakers is
dat als u wilt schakelen van
streamen naar een conversatie, een
eenvoudige dubbeltik het streamen
pauzeert en de ActiveVent-speaker
opent, wat een moeiteloze overgang
mogelijk maakt. Beschikbaar op alle
prestatieniveaus
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Superieure geluidskwaliteit voor het streamen
van media3,4

Voordelen
• De ActiveVent-speaker biedt gemiddeld 10% beter
spraakverstaan in lawaai en natuurlijk geluid in verschillende
luistersituaties5
• De ActiveVent-speaker helpt u om in zowel lawaai als stilte
aansluiting te vinden, zodat u samen kunt zijn met familie en
vrienden en goede banden kunt onderhouden.
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life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en
van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer
dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on'
voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor
mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen
sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.
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