
Phonak Naída™ Paradise
Nic nie może się równać z dźwiękiem Paradise

Odkryj cudowną moc dźwięku
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Phonak Naída Paradise

Seria Phonak Naída ma bogatą historię, jeśli chodzi  
o dostarczanie urządzeń dużej mocy osobom z ciężkim i 
głębokim ubytkiem słuchu. Najnowsza generacja aparatów 
słuchowych Naída Paradise rozszerza możliwości słyszenia 
oraz ułatwia komunikowanie się, budowanie więzi 
społecznych i wpływa na rozwój emocjonalny. Zapewnia:

•  Nową jakość, mocne brzmienie
• Łączność ze smartfonami, TV i nie tylko
• Wspierające inteligentne aplikacje

Naída P-PR

Ubytek słuchu od lekkiego do średnio ciężkiego

Naída P-UP

Ubytek słuchu od ciężkiego do głębokiego

BeżPiaskowy Kasztanowy Szampański Srebrnoszary Grafitowoszary Aksamitna czerń
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Nowa jakość , mocne brzmienie

Twoje potrzeby słuchowe są równie wyjątkowe jak Ty, 
a przecież nie chodzi wyłącznie o moc dźwięku.
 
Naída Paradise zapewnia więcej niż tylko moc, 
by rzeczywiście dostarczyć  lepszej jakości dźwięk 
każdej osobie. Umożliwia personalizację, przy czym 
każdy element wyróżnia się szczególną dbałością o 
detale. Dzięki połączeniu nowych elementów 
hardware'u i oprogramowania automatycznie 
dostosowuje się do każdej sytuacji słuchowej. 

1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Dane pozyskane ze strony 
www.phonakpro.com/evidence. Data dostępu: 22 lutego 2021 r.

Nowe funkcje 
Wykorzystanie doświadczenia audiologicznego marki 
Phonak i możliwości sztucznej inteligencji pozwoliło 
na wyposażenie aparatów Naída Paradise w szereg 
nowych funkcji.

Udoskonalenie Mowy 
Rozumienie kogoś, kto mówi cicho lub z daleka 
w cichym otoczeniu, to często nie lada wyzwanie  
dla osób z cięższym ubytkiem słuchu. Funkcja ta 
ułatwia słyszenie cichej mowy w cichym otoczeniu.

Dynamiczna Redukcja Szumów 
Słyszenie w głośnych miejscach stanowi wyzwanie. 
Funkcja ta poprawia stosunek sygnału do szumu 
i można ją ustawiać zgodnie z osobistymi 
preferencjami za pomocą aplikacji myPhonak.

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu 
Prowadzenie rozmowy,  zwłaszcza podczas chodzenia, 
może stanowić spory problem. Jest to jeszcze 
trudniejsze podczas przebywania w głośnym 
otoczeniu, takim jak ruchliwa ulica. Model Naída P-PR 
jest wyposażony w nowy czujnik ruchu, który wykrywa 
przemieszczanie się użytkownika. Słyszenie z czujnikiem 
ruchu zapewnia lepsze rozumienie mowy i poprawia 
ogólne doświadczenia słuchowe podczas ruchu.1 



iOS to znak towarowy firmy Cisco Technology, Inc.
Android to znak towarowy firmy Google LLC
Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy  
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Łączność ze smartfonami, TV i nie tylko

Uniwersalna łączność oznacza, że aparat Naída Paradise 
łączy się bezpośrednio z systemem operacyjnym iOS®, 
Android™ lub innym urządzeniem obsługującym technologię 
Bluetooth®, możesz więc przesyłać strumieniowo sygnał 
audio bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Możliwość prowadzenia rozmów bez trzymania telefonu 
w ręku to wygodny sposób odbierania lub odrzucania 
połączeń telefonicznych za jednym naciśnięciem przycisku 
wielofunkcyjnego, nawet gdy telefon znajduje się po drugiej 
stronie pokoju. Podczas mówienia aparaty słuchowe 
wykrywają głos i przesyłają go z powrotem do telefonu. 

Obsługa kilku połączeń poprzez Bluetooth to gwarancja 
nieprzerywanego słuchania na przykład podczas przełączania  
z muzyki na przychodzące połączenie telefoniczne. To również 
możliwość sparowania nawet ośmiu urządzeń obsługujących 
technologię Bluetooth i łatwego przełączania między dwoma 
jednocześnie połączonymi urządzeniami. 

Kontrola Tapnięciem jest dostępna w aparacie Naída P-PR 
dzięki czujnikowi ruchu. Możesz odbierać połączenia 
telefoniczne, rozłączać się, a nawet przełączać pomiędzy 
urządzeniami — za pomocą tapnięcia w ucho. Urządzenie 
pozwala również na odtwarzanie lub wstrzymywanie 
odtwarzania muzyki,  przerywanie lub wznawianie przesyłania 
strumieniowego, a także włączanie aplikacji asystenta 
głosowego - funkcji wykorzystujących technologię Bluetooth. 
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Wspierające inteligentne aplikacje

To coś więcej niż kolejna aplikacja – to inteligentny  
sposób na sterowanie aparatami słuchowymi, dostęp 
do użytecznych funkcji i personalizacji ustawień. Pobierz 
aplikację myPhonak (ze sklepu App Store lub Google Play) 
i wykorzystaj w pełni swoje aparaty słuchowe. 

Zdalne Sterowanie umożliwia regulowanie i zmianę 
ustawień w czasie rzeczywistym. Urządzenie pozwala 
również na przełączanie między programami lub tworzenie 
niestandardowych programów do określonych sytuacji 
akustycznych. Funkcja myPhonak Memory umożliwia 
zapisanie w aparacie słuchowym ostatnio używanego 
programu własnego i włączenie go za pomocą przycisku 
wielofunkcyjnego. 

Zdalne Wsparcie* umożliwia protetykowi słuchu zdalną 
regulację ustawień aparatów słuchowych w czasie 
rzeczywistym.  Funkcja ta jest przydatna, jeśli nie masz czasu na 
osobistą konsultację lub gdy chcesz zoptymalizować ustawienia 
swojego aparatu słuchowego w konkretnych sytuacjach.

Aplikacja myPhonak pomaga również monitorować 
możliwości słyszenia.  Zawiera przydatne informacje dotyczące 
korzystania z funkcji, wskazuje poziom akumulatora, 
umożliwia udostępnianie danych**, a także przekazywanie 
opinii protetykowi słuchu. Dzięki niej możesz także sparować 
swoje aparaty  z innymi urządzeniami, konfigurować 
połączenia komórkowe przez Bluetooth, a także korzystać 
z funkcji Kontroli Tapnięciem 

*  Dostępne tylko w niektórych krajach.  
Więcej informacji na stronie www.phonak.pl/myphonak-app.

** Dostępne tylko po uzyskaniu zgody użytkownika.
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*   RogerDirect™ wymaga instalacji odbiorników Roger w aparatach słuchowych Phonak,  
za pośrednictwem odbiornika Roger X lub mikrofonu Roger iN.

Naída Paradise i Roger™ łączą najlepsze 
technologie z obu światów, poprawiając 
słyszenie w hałasie i z odległości 

2  Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless 
technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Zawsze będą Ci się przytrafiały wyjątkowo trudne 
sytuacje słuchowe. Dobrym przykładem jest połączenie 
głośnego otoczenia i odległości. Innym może być 
sytuacja, w której rozmówca ma założoną maskę na 
twarzy i nie możesz skorzystać z możliwości czytania 
z ruchu warg. Właśnie w takich przypadkach pomocna 
okazuje się technologia Roger.

Zdalne mikrofony Roger marki Phonak pomagają 
w lepszym rozumieniu mowy w hałasie i z odległości.2 
Zapewniają możliwość bezpośredniego przesyłania 
strumieniowego sygnału do aparatów słuchowych Naída 
Paradise bez potrzeby doczepiania lub noszenia 
zewnętrznych odbiorników.* Gdy poziom hałasu 
otoczenia wzrasta, działanie systemu Roger dostosowuje 
się odpowiednio do sytuacji, by głos rozmówcy wciąż 
wyróżniał się na tle dźwięków otoczenia. 

Wielu osobom z ubytkiem słuchu połączenie aparatu 
słuchowego i mikrofonu Roger pomaga prowadzić aktywne 
i towarzyskie życie oraz spełniać się zawodowo.
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Poznaj nasz najnowszy mikrofon zdalny!
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Roger On™ to nowy mikrofon przeznaczony do 
rozmów we wszystkich sytuacjach, gdy występuje 
hałas w tle lub jest większa odległość od rozmówcy. 
To urządzenie stworzone z myślą o wszechstronności 
i łatwości użytkowania, które może nosić rozmówca 
lub które można umieścić na stole. Dzięki zdolności 
rozróżniania kierunku, z którego dochodzą dźwięki, 
i dzięki trybowi wywiadu umożliwia skupienie się 
na naprawdę istotnych rozmowach zarówno w pracy,  
jak i podczas wykładów czy w wielu sytuacjach 
towarzyskich. 

Poproś protetyka słuchu o prezentację lub odwiedź 
stronę www.phonak.pl/roger, by dowiedzieć się 
więcej na temat systemów Roger!



Wykonaj kolejny 
krok, by dzięki 
Phonak Paradise 
poprawić swoje 
samopoczucie

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., 
Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). 
Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.

Nic nie może się równać 
z dźwiękiem Paradise

Kiedy dobrze słyszymy, jesteśmy dobrze przygotowani, 
by cieszyć się z życia, jakiego pragniemy. Coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, że terapia ubytku słuchu 
może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie 
społeczno-emocjonalne, poznawcze i fizyczne3. 

 Dobrostan społeczno-emocjonalny
 Dobre słyszenie sprawia, że możemy być aktywni 

społecznie, ułatwia nam również kontak i skuteczną 
komunikację z innymi ludźmi — bez barier.

 Dobrostan poznawczy
 Mózg odgrywa kluczową rolę w słuchaniu 

i rozumieniu mowy — dlatego ważne jest, 
by otrzymywał stymulację. Rola aparatów  
w tym zakresie jest nie do przecenienia.

 
 Dobrostan fizyczny
 Dobre słyszenie zapewnia większą świadomość 

środowiskową, a także wzmacnia nasze 
poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie..
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life is on 

W Phonak wierzymy, że dobre słyszenie oznacza dobre samopoczucie  
i że jest ono niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat z pasją 
tworzymy rozwiązania wspomagające słyszenie, dzięki czemu maksyma 
life is on dotyczy wszystkich. Nasze innowacyjne rozwiązania są 
projektowane dla ludzi w każdym wieku i z każdym stopniem ubytku 
słuchu, by mogli realizować się intelektualnie, emocjonalnie   
oraz towarzysko.

www.phonak.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland


