
O único aparelho auditivo 100% invisível do mundo.

Phonak LyricTM

Uma marca Sonova
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"O único aparelho
auditivo que muda
a sua vida sem
mudar a forma
como você vive."
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Lyric
As lentes de contato para os ouvidos

100% invisível
O Lyric é adaptado ao fundo do ouvido e permanece totalmente 
escondido – invisível para o mundo.

Qualidade sonora natural 
Desfrute de uma qualidade sonora excepcional. 

Escute 24 horas por dia, 7 dias por semana
Use o Lyric 24 horas por dia, todos os dias, sem precisar  
tirar do ouvido.1

Sem manutenção
Tenha a liberdade de fazer aquilo de que você mais gosta, onde e 
quando quiser, sem nunca ter de se preocupar com a troca 
de baterias ou a manutenção do aparelho auditivo.

1  Procure um profissional de saúde auditiva especialista na adaptação do  Lyric para verificar se o Lyric  
é adequado para você.
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“O Lyric me deu muito mais confiança e me 
proporcionou uma audição ‘normal’ como  
a de qualquer outra pessoa.”

N. Grew – Usuário do Lyric

Diferente de todos os aparelhos 
auditivos que você já viu

Uma exclusividade Phonak, o Lyric é diferente dos aparelhos 
auditivos disponíveis no mercado.  
Este pequeno dispositivo permanece imperceptível para você  
e para as outras pessoas, fazendo com que você se sinta mais 
confiante, com uma qualidade sonora totalmente natural. 

Como o Lyric é 100% invisível, o aparelho faz parte da sua rotina. 
Descubra como é escutar 24 horas por dia com uma qualidade 
sonora excepcional, sem precisar tirar o aparelho do ouvido ou 
trocar baterias. O Lyric é realmente especial.
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Uma experiência auditiva 
natural

Os aparelhos auditivos tradicionais capturam e processam o som fora
do ouvido. Já o Lyric, devido à adaptação no fundo do ouvido, aproveita 
a anatomia da orelha para capturar o som e amplificá-lo de maneira 
natural, proporcionando a você uma experiência auditiva única e 
excepcional. 

Uma vez que o Lyric é adaptado ao ouvido, próximo do tímpano, 
por um profissional especializado, é o único aparelho auditivo  
do mundo que fica 100% invisível no ouvido. 
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O melhor da 
Microengenharia

O minúsculo tamanho do Lyric e a sua tecnologia de microengenharia 
permitem que o dispositivo resista às condições desafiadoras do 
interior do ouvido. Originário do Vale do Silício, o Lyric incorpora a 
engenharia de precisão suíça e se torna uma obra de arte tecnológica.

Repleto de potência
Apesar de ser pequena, a bateria  
do Lyric é extremamente potente  
para que o aparelho seja utilizado 
ininterruptamente.

Abas confortáveis
As abas do Lyric são fabricadas com um 
material suave e biocompatível. O disposi-
tivo está disponível em vários tamanhos, 
do extra pequeno ao extra grande. Com 
isso, é possível que o aparelho seja adap-
tado  perfeitamente aos ouvidos com 
muito conforto.
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O Lyric na sua vida

O Lyric está sempre com você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
possibilitando que você fique conectado com o mundo ao seu redor. De 
reuniões de negócios a passeios e viagens, o Lyric foi desenvolvido para 
se adaptar tão facilmente ao seu estilo de vida que você esquecerá que 
está usando um aparelho auditivo. 

Desfrute de todos os benefícios do Lyric:

Praticar atividades esportivas

Tomar banho2

Falar ao telefone

Ouvir música com fones de ouvido O Lyric está com você até quando você estiver 
dormindo

Ouvir bem onde quer que você esteja

2 O Lyric é resistente à água, mas não à prova d'água, e não deve ser totalmente submerso em água.
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Experimente o Lyric agora

Teste instantâneo
O Lyric pode ser adaptado no seu ouvido durante 
uma consulta de rotina com seu profissional de saúde 
auditiva. Com isso, você sentirá instantaneamente os 
benefícios de uma qualidade sonora natural com um 
aparelho 100% invisível.3

Teste de 30 dias
Você pode testar o Lyric por até 30 dias e escutar 24 horas 
por dias sem precisar trocar as pilhas do aparelho auditivo 
e sem manutenção do dispositivo. 

Atualização tecnológica
Você sempre será adaptado a um novo aparelho á versão 
mais atual disponível do Lyric, sem pagar nada a mais  
por isso.4

Peça mais informações ao seu profissional de saúde auditiva ou 
visite o nosso site www.phonak.com.br/lyric

3 Procure um profissional de saúde auditiva especializado no Lyric para saber se o Lyric é adequado para 
você. 4 Consulte condições de pagamento no ponto de atendimento especializado neste produto.
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Life is on
Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar  
a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, 
desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida  
das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional.
Life is on

www.phonak.com.br/lyric
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105


