
De kunst van het onzichtbaar zijn
Phonak Lyric™ – ‘s Werelds enige 100% onzichtbare hoortoestel 



Phonak Lyric is 

het enige 

hoortoestel dat 

biedt wat mensen 

echt willen

• 100% onzichtbaar

• Helder, natuurlijk geluid

• Leven zonder beperkingen



Hoe Lyric werkt

In tegenstelling tot traditionele hoortoestellen wordt Lyric  

in de gehoorgang geplaatst, waar het 100% onzichtbaar is.

Lyric biedt een natuurlijkere hoorervaring doordat geluid  

analoog verwerkt wordt.

Lyric gebruikt de natuurlijke anatomie van uw oor voor het  

lokaliseren van geluid.
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Leven zonder beperkingen 

dankzij Lyric
Biedt voordelen die geen  

enkel ander hoortoestel biedt.

Uw sport uitoefenen

Een helm dragen

Hoofdtelefoon dragen

Slapen



Weten waar het geluid vandaan komt

24/7 horen

Douchen



Lateraal beschermkapje

Extractielussen

Microfoon

Hybride, flexibel circuit

Ontvanger

Batterij

Mediaal beschermkapje Inkapseling

Biocompatibele lamellen

Doordat de Lyric extreem klein en van uitzonderlijke kwaliteit is, kan deze comfortabel 

continu in het oor gedragen worden. Lyric is afkomstig van Silicon Valley en ontwikkeld  

op basis van geavanceerde Zwitserse technieken, wat heeft geleid tot een technologisch 

meesterwerk.

Lyric is het toonbeeld  

van micro-engineering



Vier eenvoudige stappen naar  

een beter gehoor en meer welzijn.

1. Gepersonaliseerde hoortest 

Uw audicien meet uw gehoor en controleert of uw gehoorgang geschikt 

is voor Lyric.  

2. Het aanmeten van de juiste hoortoestellen 

Op basis van uw gehoorverlies en de grootte van uw gehoorgang, 

bepaalt uw audicien welke maat Lyric bij u past en plaatst  

het vervolgens op de juiste plek in uw gehoorgang. 

3. Lyric 30 dagen vrijblijvend uitproberen 

U kunt Lyric gedurende een maand vrijblijvend uitproberen. Na afloop 

van deze maand kunt u beslissen of uw wilt blijven profiteren van alle 

voordelen van Lyric.

4. Lyric 24 uur per dag dragen 

Na het afsluiten van een Lyric abonnement, ontvangt u regelmatig de 

nieuwste technologie en een nieuwe hoortoestel.

Met Lyric  

schaft u geen 

hoortoestel aan, 

maar neemt u een 

abonnement op 

altijd goed horen



Lyric betekent geluk in de 

wereld van hoortoestellen

Ware grootte



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.com
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