Phonak Serenity Choice™
Kvalitetshørebeskyttelse
fra din hørespecialist

En verden fuld af
støj og høje lyde

Hvor højt er for højt?

1,1 mia. mennesker

dB

verden over anslås at være i risiko for at
få en hørenedsættelse på grund af støj

50% af alle unge

lytter til for høj musik og andre
former for lyd

70% af de personer,
der udsættes

for kraftig støj, bærer aldrig eller kun
meget sjældent hørebeskyttelse

Længere tids støj på over
85 dB kan forårsage
høreskader
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Pistolskud
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Trykluftsbor
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Rockkoncert
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Motorsav

100

Motorsport

90

Hårtørrer

80

Flykabine

70

iPod ved middel lydstyrke

60

Normal samtale

50

Klimaanlæg

40

Moderat regnvejr

30

Opvaskemaskine

20

Raslende blade

10

Hvisken

0

Stilhed

Skærpede sanser

Til al slags støj og
høje lyde
Phonak Serenity Choice™ Plus
Formstøbt hørebeskyttelse til
regelmæssig brug

Phonak Serenity Choice™
Hørebeskyttelse til sporadisk brug

Formstøbte ørepropper med diverse filtre til
forskellige anvendelsesformål, som sikrer perfekt
pasform og maksimal beskyttelse af din hørelse.

Disse beskyttende ørepropper fås i tre
standardstørrelser og har forskellige filtre
afhængigt af anvendelsesformålet.

Fås i to forskellige typer materiale (silikone og
akryl) og to forskellige størrelser (fuld concha og
halv concha).

Lang række anvendelsesmuligheder: musik,
motorsport, arbejde, skydning, jagt, komfort og
søvn.

Lang række anvendelsesmuligheder: musik,
motorsport, arbejde, skydning, jagt, flyrejser,
komfort, søvn og svømning.

Sluk ikke for verden –
blot for støjen
Dæmper støj og høj lyd
Phonak Serenity Choice™ dæmper støj og høje
lyde fra 6 dB til 24 dB SNR (Single Number
Rating – EU) eller fra 9 dB til 16 dB NRR (Noise
Reduction Rating – US)
Lader øret få luft
Phonak Serenity Choice™ lader øret få luft ved
at ventilere øret for at forhindre ophobning af
overskydende fugt.
Sikrer passage af relevant lyd og tale
Phonak Serenity Choice™ bevarer relevant lyd
og tale og muliggør situationsbevidsthed og
kommunikation.
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En løsning til enhver
situation
Lejlighed/målgruppe

Musik

Musikere, dj's,
koncertdeltagere,
festivaler, fester

Skydning
og jagt

Pistol- og riffelskud

Motorsport

Motorsportsaktiviteter
og væddeløb.

Beskyttelse

Fuld concha

Halv concha

Høj
Middel
Lav
Høj
(impulsstøj)

Høj
Middel
Maks.

Arbejde

Gør-det-selv og
havearbejde

Høj
Middel

Komfort

Fuld koncentration på
opgaven

Middel
Lav

Søvn

Uforstyrrede nætter

Høj

Fly

Flyrejser

Lav

Svømning

Vandsport

Vand

Uden filter
Forseglet
Hul indvendig

Standard

life is on
Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også
betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at
kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år
har vi været passionerede omkring at skabe en verden,
hvor "life is on" for alle. Vores innovative
høreløsninger er designet til mennesker i alle
aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at
alle kan interagere socialt og trives mentalt og
følelsesmæssigt.
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