Amikor a személyre szabott power hallási
technológia közelebb hoz, life is on
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„A Naída gondoskodik
a világról és vissza
hozza az élet örömét!”
Laura A., Egyesült Királyság

A kifejezetten Önnek
szóló power hallási
megoldások pompás
története
Amióta 1978-ban elindítottuk első power hallókészülékünket, folyamatosan olyan
hallási megoldásokat alkotunk, melyek minden nagyfokú-súlyos és hallásmaradványos
nagyothalló számára közelebb hozzák a hangok szépségét.
Az évtizedek során megszerzett műszaki szakértelmünket, technikai kiválóságunkat
és a világ vezető szakembereivel történő együttműködésünket egyesítettük, így a Phonak
büszke arra, hogy olyan hallási megoldásokat fejleszt, melyek valóban jól teljesítenek
és kiemelkedőek.

Amikor a személyre szóló
power hallási technológia
közelebb hoz,
life is on

Bemutatjuk annak a power
hallókészüléknek az 5. generációját,
melyben a legjobban bíznak az emberek
a világon: Phonak Naída™ B

Phonak Naída B

2007-ben mutattuk be első Naída power hallókészülékünket. Azóta több mint 2,5 millió
hallókészüléket illesztettek világszerte, és a Naída egy folyamatosan fejlődő, forradalmi
eszközzé vált.
A Phonak Naída B piacra dobásával bemutatjuk a világ legnagyobb bizalmát élvező
power hallókészülékek 5. generációját. Ez az új termék porfólió megbízható, prémium
power hallókészülékeket tartalmaz, melyekhez egy sor célzott technológiát terveztünk,
hogy megfeleljenek az Ön személyes hallási szükségleteinek.
Előnyök:
• A magas hangok jobb hallhatósága1, 2, 3
• Kitűnő beszédértés4, 5, 6
• Megnövelt hallási teljesítmény zaj közelében és nagyobb távolságról Roger™ mikrofon-technológiával kombinálva6
• Új, könnyen kezelhető, újratölthető modell

A magas hangok jobb
hallhatósága
A nagyfokú-súlyos és hallásmaradványos nagyothallás jellemzően a fülnek azokat
a területeit érinti, ahol a magas hangok érzékelése történik. Ha Ön elveszíti e fontos
beszéd-elemek meghallásának képességét, az mindennapos kommunikációs kihívást
jelent, és ez időnként nagyon fárasztó.
2007 óta egyengetjük a frekvencia-kompresszió útját, mely lehetővé teszi, hogy Ön
közelebb kerüljön ezekhez a fontos, magas frekvenciájú hangokhoz – például egy gyermek
hangjához, a beszéd mássalhangzóihoz (pl. „sz”, „f”), vagy a madárcsicsergéshez.
Az eredmény a SoundRecover2-nek nevezett tulajdonság. Ez a mély hangok hang
minőségét megtartja, míg a magas hangokat könnyebben hallhatóvá teszi az Ön
számára.1, 2, 3

Kitűnő beszédértés

Fontos, hogy jól halljunk zajos helyen, de hogy tényleg értsük is, amit mondanak,
az számít igazán. Valójában már a háttérzaj kicsi emelkedése is 20%-os beszédértéscsökkenéshez vezethet.7
A Phonak számára mindig prioritást jelentett a technológia határainak kitolása
olyan hallókészülékek gyártása érdekében, melyek a nehéz hallási szituációkkal is
megküzdenek.
A Naída B power hallókészülékekben a Binaural VoiceStream Technology™ működik.
Mindkét hallókészülék kommunikál a másikkal valós időben, Ön pedig azonnal hallja
a beszédhangot mindkét fülében, akkor is, ha azt csak az egyik oldali hallókészüléke
érzékelte. Ön ennek eredményeként kitűnő beszédértést élvezhet és kisebb hallási
erőfeszítést fog tapasztalni háttérzajban vagy kihívást jelentő hallási helyzetekben 4,5,6
– például telefonáláskor vagy akár autóban, ahol nem látja a beszélő arcát. A Naída B
valóban közelebb viszi azokhoz a hangokhoz, melyek Önnek a leginkább számítanak.

A legtöbb tulajdonsággal
bíró újratölthető
hallókészülék a Phonaktól
Jól bevált beépített lítium-ion technológiánk 40%-kal nagyobb kapacitással
rendelkezik, mint a hagyományos újratölthető elemek, és tökéletesen biztosítja a Naída
B-R RIC működését. Csupán 3 óra alatt teljesen feltölthető 24 órás* használathoz.
Ezekhez a hallókészülékekhez könnyen használható, okos töltési lehetőségek állnak
rendelkezésre, úgyhogy Ön hallókészülékeit bárhol feltöltheti.
A Phonak Naída B-R RIC a Phonak tulajdonságokban leggazdagabb újratölthető
készüléke, melyet azért fejlesztettünk, hogy még közelebb hozzuk Önhöz a hangokat,
függetlenül attól, hogy Ön hol tartózkodik vagy milyen tevékenységekben vesz részt.

Phonak Charger Case RIC
• Töltő, szárítótégely és biztonságot
nyújtó keményfedelű tartó egyben
• Tisztítószettet is tartalmaz

*Elvárt eredmény teljes töltés és 80 percig tartó vezeték nélküli használat esetén.
Kérjük, tájékozódjék a www.phonakpro.hu/bizonyitek honlapon.

Phonak Power Pack
• Egyszerűen csatlakoztatható
a Phonak Charger Case-hez
• Ideális menet közben és rövid
utak alkalmával, ha nem áll
rendelkezésre áramforrás

Phonak Mini Charger RIC
• Kompakt töltési opció

Csúcstechnológia

A kiváló technikának és a rendkívüli dizájnnak köszönhetően a Naída B megbízhatóan
nyújtja azt a hangerőt, amire Önnek a mindennapi életben szüksége van.
A Naída B a legmodernebb technológia megtestesülése egy elsőosztályú dizájnban.
High-tech kompozit anyagokból készült, víz- és porálló, ezért Ön egész nap bizalommal
végezheti tennivalóit, tudva, hogy hallókészülékei mindenképpen megfelelően
működnek.
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Még jobb hallási
teljesítmény közeli
zajban és nagyobb
távolság esetén
A Phonak mindig tudatában van annak, hogy ha a zajszint növekszik, vagy amikor
távolság van Ön és a hang forrása között, akkor a beszédértés egyre nehezebbé válik.
Ez még a legfejlettebb hallókészülékeknél is érvényes. Phonak-specialisták egy
csoportja ezért kifejlesztett egy vezeték nélküli digitális rendszert, ami mára a mércét
jelenti: a Roger™-t.
A Roger technológia intelligens és adaptív algoritmusokat használ, és jelentősen javítja
a hallást közeli zaj valamint távolság esetén.6 Tudományosan igazolt tény, hogy a
Rogert használó hallókészülék-viselők beszédértése 62%-kal jobb zajban és távolság
esetén, mint az ép hallóké.8

Ha Ön olyan zajos szituációkba kerül, ahol hallókészülékei elérik teljesítőképességük
határát, a Roger a bevált megoldás. Akár étteremben van, egy konferencián vesz részt
munkája során vagy otthon pihen, a jó hallás képessége fontos az élet teljes
megéléséhez.

Roger technológia
számos szituációra
A Roger, mely mikrofonokat és vevőket tartalmaz, lehetővé teszi az Ön számára, hogy
a beszélő szavait közvetlenül a fülében hallja, így a társas összejövetelek és a munkával
kapcsolatos megbeszélések örömtelivé válnak
Roger vevők

Roger mikrofonok

Roger Select™
A Roger Select egy sokoldalú mikrofon,
mely fix helyű szituációkban ideális.
Ha kitesszük az asztalra, automatikusan
kiválasztja azt a személyt, aki beszél,
és kapcsolás nélkül átvált az egyik
beszélőről a másikra. Manuálisan is
kiválaszthatja, kit szeretne hallgatni,
vagy multimédiás eszköz hangját is
továbbíthatja vele.

Roger Table Mic II
Munkavégzéshez kifejlesztett
eszköz, ideális különböző értekezleti
szituációkra. Nagyobb meg
beszéléseken alakítson ki hálózatot
egynél több mikrofonnal.
Automatikusan kiválasztja
a beszélő személyt, és továbbítja
a multimédiás hangot is.

Roger Pen™
A Roger Pen egy kézi mikrofon,
melyet változatos helyzetekben
használhatunk. Mivel hordozható,
kényelmes a használata nagyobb
távolság és zaj esetén. Szélessávú
Bluetooth-t tartamaz telefonáláshoz.

Roger Easy Pen
A Roger EasyPen hatékony és mégis
egyszerű mikrofon, melyen csak két
gomb van. A legegyszerűbb módon
kínálja a teljes Roger működést.

Roger dizájn-integrált vevők
Ezeket a vevőket úgy tervezték, hogy
illeszkedjenek egyes Phonak
hallókészülékekhez és bizonyos
cochleáris implantátumhoz.

Roger Clip-On Mic
Kicsiny mikrofon, mely két személy
közötti beszélgetésekhez készült.
Beszélgetéskor iránymikrofonja a
partnerre fókuszál.

Roger X
Ez a miniatűr, univerzális Roger vevő
kompatibilis sok fül mögötti
hallókészülékkel, cochleáris
implantátum processzorral és
sok streamerrel.

Roger MyLink
Ezt a Roger vevőt nyakba akasztva
viselik, és minden olyan halló
készülékkel vagy cochleáris
implantátummal működik, melyben
van telefontekercs.
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Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz.
A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze meg
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy
hallásgondozóját.

www.phonak.hu

