
Phonak Naída™ Paradise
There’s nothing like the sound of Paradise

Upptäck det underbara med kraftfullt ljud
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Phonak Naída Paradise

Phonak Naída har en lång historia av banbrytande 
innovation som fokuserar på att hjälpa personer med 
grav till mycket grav hörselnedsättning. Den senaste 
generationen hörapparater, Naída Paradise, erbjuder 
en enastående kraftfull hörselupplevelse som hjälper  
dig att kommunicera, umgås socialt och blomstra 
känslomässigt. Den erbjuder:

•  Nästa nivå av kraftfullt ljud
• Ansluter till smartphones, TV och mycket mer
• Möjliggör smarta appar

Naída P-PR

Lätt till måttligt grav hörselnedsättning

Naída P-UP

Grav till mycket grav hörselnedsättning

BeigeSand Beige Chestnut Champagne Silver Gray Graphite Gray Velvet Black
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Nästa nivå av kraftfullt ljud

Dina hörselbehov är lika unika som du, och du vill  
nog ha mer än bara kraft.
 
Naída Paradise går steget längre än ren kraft för att 
verkligen förhöja ljudet för varenda person. Den gör 
det möjligt med personliga inställningar och har 
uppmärksamhet på detaljer inbyggt i varje aspekt. 
Genom att kombinera ny hårdvara och programvara 
agerar den automatiskt i varje lyssningssituation. 

1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Hämtat från 
www.phonakpro.se/evidence. Från 22 februari, 2021.

Nya funktioner 
Naída Paradise, som använder sig av både Phonaks 
audiologiska expertis och artificiell intelligens, 
innehåller en rad nya funktioner: 

Speech Enhancer 
Att uppfatta vad någon som pratar tyst eller på avstånd 
i en lugn miljö säger är ofta en svårighet för personer med 
grav hörselnedsättning. Den här funktionen är utformad 
för att hjälpa dig att höra svagt tal i tyst miljö.

Dynamic Noise Cancellation 
Det kan vara svårt att höra i bullriga situationer. 
Den här funktionen förbättrar signal-brusförhållandet 
och kan justeras efter personliga önskemål med hjälp 
av myPhonak app.

Motion Sensor Hearing 
Det kan vara svårt att samtala med någon, särskilt 
medan man promenerar. I bullriga miljöer, till exempel 
en livligt trafikerad gata, blir det ännu besvärligare. 
Naída P-PR är utrustad med en ny rörelsesensor 
som kan känna av om du rör på dig. Motion Sensor 
Hearing ger bättre taluppfattning och en bättre 
allmän lyssningsupplevelse när du rör på dig.1 



iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,  
Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

Ansluter till smartphones, TV och 
mycket mer

Universell anslutning innebär att Naída Paradise kan 
anslutas direkt till dina iOS®-, Android™- eller andra 
Bluetooth®-kompatibla enheter, så att du kan streama 
ljud direkt till dina hörapparater.

Handsfree-samtal gör att du kan besvara eller avvisa 
samtal med en enkel tryckning på flerfunktionsknappen, 
även om din telefon ligger en bit bort. När du talar 
fångar hörapparaterna upp din röst och skickar tillbaka 
den till telefonen. 

Flera Bluetooth-anslutningar ger dig en sömlös 
lyssningsupplevelse, till exempel när du lyssnar 
på musik och sedan byter till ett inkommande samtal. 
Upp till åtta Bluetooth-aktiverade enheter kan 
parkopplas och du kan enkelt växla mellan två enheter 
som är anslutna samtidigt. 

Tryckkontroll är aktiverat via rörelsesensorn  
i Naída P-PR. Du kan ta emot telefonsamtal, lägga 
på och växla mellan enheter – bara genom att trycka 
två gånger på örat. Du kan också spela upp eller pausa 
musik, pausa eller återuppta streaming samt aktivera 
Bluetooth-baserade röstassistenter. 
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Möjliggör smarta appar

Det är inte bara en app – det är ett smart sätt att  
styra dina hörapparater, få tillgång till användbara 
funktioner och anpassa dina inställningar. Hämta 
myPhonak app (App Store eller Google Play) och få  
ut så mycket som möjligt av dina hörapparater. 

Fjärrkontrollen gör det möjligt att justera och styra 
dina ljudinställningar i farten. Du kan också växla 
mellan program eller skapa individuella program för 
specifika lyssningssituationer. Tack vare 
myPhonak Memory kan det senast använda 
individuella programmet nu sparas i hörapparaten och 
öppnas med flerfunktionsknappen. 

Remote Support* gör det möjligt för din audionom  
att fjärranpassa och justera dina hörapparater i realtid. 
Det är användbart i situationer där du inte kan ta dig 
till en personlig konsultation eller när du vill optimera 
dina hörapparatinställningar i verkliga situationer.

Slutligen hjälper myPhonak app dig att hålla koll på din 
lyssningsupplevelse. Den visar användningsinformation, 
anger batterinivå, låter dig dela data** och ger 
återkoppling till din audionom. Du kan även hantera 
parkoppling med andra enheter och konfigurera 
Bluetooth-telefonsamtal och funktionen Tryckkontroll. 

*  Finns endast på utvalda marknader.  
Besök www.phonak.se/myphonak-app för att läsa mer.

** Endast tillämplig med användarens tillstånd.
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*   RogerDirect™ kräver installation av Roger-mottagare i Phonak-hörapparaterna, med hjälp  
av en Roger X-mottagare eller en Roger iN-mikrofon.

Naída Paradise och Roger™ kombinerar 
det bästa av två världar för att lyssna 
i buller och på avstånd 

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.

Det kommer alltid att finnas lyssningssituationer som är 
särskilt besvärliga. Detta gäller särskilt vid kombination 
av bullrig situation och avstånd. Ett annat exempel är när 
talaren bär ansiktsmask och du inte kan läsa på läpparna 
som extra stöd. Här kan Rogerteknik hjälpa till.

Rogermikrofoner från Phonak hjälper dig att uppfatta 
mer tal i buller och på avstånd.2 De kan streama direkt 
till Naída Paradise utan att du behöver ansluta eller 
använda externa mottagare.* Om den omgivande 
bullernivån stiger anpassar sig Roger automatiskt, så 
att talarens röst förblir hörbar över bakgrundsbullret. 

För många personer med hörselnedsättning hjälper 
kombinationen av hörapparater och Roger dem att 
leva ett socialt aktivt liv både på fritid och i arbete.
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Lär känna vår senaste mikrofon!

Roger On™ är en ny mikrofon som är avsedd för 
alla samtal där bakgrundsbuller förekommer eller där 
det finns ett avstånd till talaren. Den är utformad för 
mångsidighet, enkel att använda och kan bäras av 
personen som talar eller placeras på bordet. Med sin 
förmåga att särskilja riktningen på inkommande tal 
och en pekfunktion ger den dig flexibilitet att fokusera 
på de samtal som verkligen är viktiga på jobbet, vid 
föreläsningar och under sociala aktiviteter. 

Be din audionom om en demonstration eller besök 
www.phonak.se/roger-solutions för att lära dig mer 
om Roger!
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Ta nästa steg  
mot att förbättra 
ditt allmänna 
välbefinnande med 
Phonak Paradise

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. och Pelosi, A. (2020). 
Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18–22.

There’s nothing like the 
sound of Paradise

När du hör bra är du väl rustad att leva livet på dina 
villkor. Fler och fler studier visar att behandling 
av hörselnedsättning även kan ha en positiv inverkan 
på ditt sociala och emotionella, kognitiva och fysiska 
välbefinnande.3 

 Socialt och emotionellt välbefinnande
 Bra hörsel gör att vi kan vara socialt aktiva, 

knyta an till andra och kommunicera mer 
effektivt – utan barriärer.

 Kognitivt välbefinnande
 Hjärnan spelar en viktig roll vad gäller lyssnande 

och taluppfattning – det är viktigt att hålla den 
stimulerad. Det är där hörapparater kommer 
in i bilden.

 
 Fysiskt välbefinnande
 Bra hörsel ger dig en bättre medvetenhet om 

din omgivning och en känsla av trygghet och 
självförtroende.
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life is on 

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande 
och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har 
vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan 
känna ”life is on”. Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för 
personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att 
de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt. 

www.phonak.se
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