O que torna o
Phonak Naída
Marvel ainda mais
maravilhoso?
Conectividade com smartphone
O primeiro aparelho auditivo superpotente do mundo
que transmite sons diretamente a partir de celulares iOS,
Android e outros dispositivos com Bluetooth®.

Life is on

O Phonak Naída é o
aparelho auditivo mais
confiável e potente

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 o seu sucesso social e
emocional. Life is on.

Por mais de 70 anos, a Phonak desenvolve aparelhos
auditivos para proporcionar uma melhor qualidade de vida
às pessoas. O Phonak Marvel é o resultado de anos de
pesquisa e desenvolvimento.
Nossa atenção está no que você precisa e deseja de um
aparelho auditivo potente - uma experiência sonora rica
e poderosa.

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

As chamadas podem ser atendidas ou recusadas com um
simples toque de botão.

Apresentando o Phonak Naída Marvel:
• Som rico e potente

Experiência com TV e multimídia
Transmite o som de qualquer TV e sistema estéreo.

TV Connector
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É como usar fones de ouvido sem fio com a sua TV.

• Conecta-se a smartphones (iOS® e Android™),
TV, Roger e muito mais
• Confiável
Aplicativo inteligente:
• Melhor compreensão de fala no ruído
com o Roger2
• Redução do esforço auditivo no ruído*3
• Melhor recuperação da memória no ruído*3

Phonak Naída Marvel
Amor ao primeiro som
TM

• Transmissão via Bluetooth®

Amor ao primeiro som...
todos os dias!

Uma marca Sonova
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Melhore seu desempenho auditivo com
a tecnologia Roger™
Nas situações em que o ruído e a distância afetam sua
audição, compreender o que se fala pode ser ainda mais
desafiador. É aqui que o Roger entra em cena para
melhorar o seu desempenho auditivo2.
O Roger funciona captando a voz do interlocutor
port meio de um microfone sem fio, e encaminhando
diretamente para os aparelhos auditivos
Phonak Naída Marvel
Com esta inovação exclusiva, você pode participar
ativamente de conversas, mesmo em ambientes ruidosos
como restaurantes e reuniões de trabalho.

Aplicativo
Inteligente
myPhonak app
Este aplicativo facilita
o uso do seu aparelho
auditivo Phonak Marvel.
O que você
pode esperar:
• Controle remoto:
ajuste o volume
dos seus aparelhos
auditivos, selecione uma situação sonora ou
personalize o som como deseja

O aparelho auditivo
mais confiável e
potente1
• Resistente à poeira6
• Resistente à água6
• O dia todo, todos os dias

• Acesso remoto: melhor atendimento no conforto
da sua casa. À distância e em tempo real.

1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Entre em contato através do
e-mail marketinsight@phonak.com, se estiver interessado em receber mais
informações. Com base na Customer Satisfaction Survey de 2017.

• Meus aparelhos auditivos: obtenha informações sobre
os aparelhos auditivos e os programas personalizados

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.

O Phonak Naída
Marvel está
disponível em
várias cores
para atender
o seu estilo
Resistente à água e poeira, (IP68)6

3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise
processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort:
an EEG study. Artigo em elaboração. Previsto para o início de 2020.
4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced
automatic operating system. Phonak Insight, retirado de
www.phonakpro.com/evidence, acessado em 19 de fevereiro de 2020.

Cores

5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid
Support: The Next Frontier. Journal of the American Academy of Audiology, 28,
893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093,
acessado em 19 de fevereiro de 2020.
6 IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a
uma submersão contínua a 1 metro de água durante 60 minutos e a 8 horas de
exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.
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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.
iOS é uma marca comercial da Cisco, Inc.
Android é uma marca comercial da Google, Inc.
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