
Phonak Naída™ Paradise
Não há nada como
o som do Paradise

Descubra a beleza de 
um som poderoso

Uma marca Sonova



Phonak Naída Paradise

Com o Phonak Paradise você vai descobrir a beleza do 
som. Ele foi inspirado na natureza, nos sons que 
podem nos acalmar, relaxar e tranquilizar. 
Ouvir é essencial para o nosso bem-estar geral e não 
há nada melhor do que redescobrir o som com um 
aparelho auditivo inspirado na Natureza.  Não  há 
nada como o som do Paradise. 
São seis gerações do Phonak Naída, que traz 
inovações centradas em  ajudar pessoas com perda 
auditiva severa a profunda. 
O Naída Paradise oferece:

•  Som poderoso de última geração
• Conexão com smartphones, TVs e mais
• Aplicativo inteligente

Naída P-PR

Perda auditiva leve 

Naída P-UP

Perda auditiva severa a profunda

Bege Praia Prata Preto Veludo



1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to 
better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field 
Study News. Retirado de www.phonakpro.com/evidence. Acessado em 22 de 
fevereiro de 2021.

Novas características 
Aproveitando toda a experiência da Phonak, com o 
benefício da inteligência artificial, o Naída Paradise 
possui uma série de novas características: 

Realce de fala 
Entender alguém que está falando baixo ou à 
distância em um ambiente calmo muitas vezes é 
desafiador para pessoas com uma perda auditiva 
mais severa. Esta característica foi projetada para 
ajudá-lo a ouvir a fala de intensidade fraca em 
situações silenciosas.

Cancelador Dinâmico de ruído 
Ouvir em situações ruidosas é um desafio. Esta 
característica melhora a relação sinal/ruído e pode  
ser ajustada usando o myPhonak app.

Sensor de movimento para a audição 
Conversar com alguém, especialmente enquanto 
caminha, pode ser difícil. Em um ambiente ruidoso, 
como uma rua movimentada, isso se torna ainda 
mais desafiador. O Naída P-PR possui um novo 
sensor de movimento que gera uma melhor 
compreensão de fala e melhor experiência auditiva 
em qualquer lugar1. 



iOS é uma marca comercial da Cisco Technology, Inc.
Android é uma marca comercial da Google, LLC.
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Conecta-se a smartphones, 
TVs e mais

A Conectividade universal permite que o Naída 
Paradise conecte-se a dispositivos iOS®, Android™ 
ou outros dispositivos com Bluetooth® para que você 
possa transmitir áudio diretamente para seus 
aparelhos auditivos.

As Múltiplas conexões Bluetooth permitem 
que você esteja pareado com oito dispositivos e 
esteja conectado simultaneamente a dois com 
Bluetooth. Sendo possível alternar perfeitamente 
entre os dois. Ter mais conexões é uma 
comodidade especialmente no mundo conectado 
de hoje. 

O Controle por toque é habilitado por meio do 
sensor de movimento do Naída P-PR. Você pode 
aceitar chamadas telefônicas, rejeitar e até 
mesmo alternar entre dispositivos simplesmente 
tocando duas vezes na sua orelha. Você também 
pode tocar ou pausar músicas, interromper ou 
retomar uma transmissão, além de ativar 
aplicativos de assistente de voz baseados em 
Bluetooth. 



Aplicativo inteligente

Não é apenas mais um aplicativo, é uma forma 
inteligente de controlar seus aparelhos auditivos, 
acessar os recursos, personalizar suas 
configurações e se beneficiar de uma consulta com 
o seu fonoaudiólogo à distância, quando 
necessário.
Baixe o myPhonak app (Google Play ou App Store) 
e aproveite ao máximo seus aparelhos auditivos.  



*   O RogerDirect™ requer a instalação dos receptores Roger nos 
aparelhos auditivos Phonak 
por meio de um receptor Roger X ou de um microfone Roger iN.

O Naída Paradise e o 
Roger™ combinam o 
melhor dos dois mundos 
para ouvir no ruído e à 
distância 

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.

Situações auditivas que são desafiadoras fazem 
parte do cotidiano, ainda mais quando há uma 
situação ruidosa com distância. Outro exemplo é 
quando o interlocutor está usando uma máscara 
e você não tem o apoio da leitura labial. É nessas 
situações que a tecnologia Roger pode fazer 
total diferença.

Os microfones Roger da Phonak o ajudam 
a compreender melhor a fala no ruído e à 
distância2. Eles transmitem diretamente para os 
aparelhos auditivos Naída Paradise sem a 
necessidade de conectar ou usar receptores 
externos.* Se o nível de ruído ao redor aumenta, 
o Roger se adapta de acordo com o ambiente, 
mantendo a voz do interlocutor acima do ruído 
de fundo. 



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.

Quando ouvimos melhor, estamos preparados para 
abraçar a vida que desejamos. Há cada vez mais 
evidências de que o tratamento da perda auditiva 
pode impactar positivamente o seu bem-estar 
social e emocional, cognitivo e físico3. 

 Bem-estar social e emocional
 Ouvir melhor nos permite ser socialmente 

ativos, nos conectar com outras pessoas e 
nos comunicar com eficiência e sem 
barreiras.

 Bem-estar cognitivo
 O cérebro desempenha um papel 

fundamental na audição e na compreensão 
de fala. Por isso, é importante mantê-lo 
estimulado. É aqui que entram os 
aparelhos auditivos.

 
 Bem-estar físico
 Ouvir melhor possibilita uma maior 

consciência do ambiente, proporcionando
 a sensação de segurança e confiança.

Dê o próximo passo 
para melhorar o seu 
bem-estar geral 
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life is on 

Desde 1947, a Phonak se dedica a melhorar a 
qualidade de vida ao proporcionar um novo 
mundo sonoro. A partir da nossa fundação somos 
impulsionados por uma convicção: ouvir melhor 
significa viver melhor, o que é essencial para uma 
vida completa. A audição está diretamente conectada 
ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. 
Nossa proposta é oferecer o mais amplo portfólio
de soluções auditivas inovadoras. E, juntos com os 
profissionais de saúde auditiva, estamos focados no 
que mais importa: melhorar a compreensão de fala, 
mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na 
sociedade como um todo. 
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