Phonak NaÍda Q
Erő, mely megváltoztatja az életét

Kommunikáljunk • Hiszünk abban,
hogy mindenki hangja fontos.
Hangunk a kapocs a világhoz,
segítségével kommunikálhatunk
szeretteinkkel, barátainkkal és
a bennünket körülvevő emberekkel.
Minél tisztábban hallunk, annál
jobban tudjuk megértetni is magunkat.

Az Ön hangja is számít
Figyelmesen hallgattuk Önt, hogy megértsük, mit
szeretne.* A hallókészülékek minden új generációja
ezekre az ismeretekre épül.
Büszkén mutatjuk be a Phonak Naída Q-t,
legmodernebb power (erős) hallókészülékünket, melyet
az Ön személyes életstílusára és hallási szükségleteire
terveztünk.
* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

Az Ön élete, az Ön hangvilága
Bárhová is megy, bármit is tesz, Ön elvárja, hogy
biztonsággal képes legyen hallani és érteni.
Mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk ezeknek
az elvárásoknak: hogy Ön ne csak halljon, hanem
jobban is értsen gyakorlatilag bármilyen nehéz
helyzetben.
A Phonak Naída Q termékek csúcstechnológiája egy sor
egyedülálló tulajdonságot tartalmaz, melyek az Ön
mindennapi életének hallási élményeit gazdagítják.
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Értsen mindent
Ha élvezhetjük a nevetést, a gyermekek hangját vagy
lábunk alatt a száraz falevelek zörgését, gazdagabb a
hangvilágunk. Ha halljuk az élet hangképeinek
nüánszait, újra felfedezhetjük a jó hallás örömét.
A Phonak Naída Q egyedülálló és bevált technológiája
túl fogja szárnyalni az Ön elvárásait.
SoundRecover – lehetővé teszi, hogy Ön meghallja
és megértse az új dolgokat a mindennapokban.
Újra hallhatóvá teszi a magas hangokat, mint a
madárdal, a tücsök ciripelése, a gyermekek hangja vagy
az ajtócsengő.

Értsen mindenhol
A Phonak Naída Q még a legnehezebb hallási
környezetekben is segít hallani és érteni.
A hangot mindkét fülnél érzékeli
A Phonak Binaurális VoiceStream TechnológiájaTM észleli a
beszédhangot, és biztosítja, hogy Ön azt mindkét fülével
tisztán hallja. Így Ön több hallási helyzetben fog jobban
érteni.

Speech in Wind (beszéd szélben) – élvezze a
beszélgetést még egy szeles napon is
Amikor hallókészüléket viselünk, a szél zaja zavarja a
beszédértést és a hallási komfortérzetet. A Speech in
Wind olyan tulajdonság, mellyel a Naída Q javítja a
beszéd megértésének képességét még akkor is, ha fúj a
szél.*
auto StereoZoom – kiválasztja a tömegből azt az
egy hangot, melyet Ön hallani szeretne
Ha a zaj eléri azt a szintet, hogy egy adott személyt
nehezen értünk a tömegben, az auto StereoZoom
automatikusan aktiválódik, így Ön arra tud figyelni, akit
hallani szeretne.*
DuoPhone – megkönnyíti a beszédértést
telefonáláskor
Ha a telefont a fülünkhöz emeljük, a hívó hangja
automatikusan a másik oldali fülhöz is átáramlik. Ha
mindkét fülünkön halljuk a beszélgetést, sokkal jobb a
hangminőség és javul a beszédértés.*

* A Phonak Hearing Centerben végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy akár
40%-kal volt jobb a beszédértés szélben (Speech in Wind) és 45 %-kal
zajban (auto StereoZoom). A DuoPhone 10%-os átlagos javulást mutatott
az egy füles telefon programmal való összehasonlításban.

Értsen komfortosan
Tudjuk, hogy a beszélgetésekbe való bekapcsolódás
elsődleges fontosságú, bárhol is vagyunk. De a hallási
komfort legalább ugyanolyan fontos.
A Phonak Naída Q egy sor komfortnövelő tulajdonsággal
bír, melyeket az Ön egyéni igényeihez igazítanak. Ezek
hatásosan megszüntetik a kellemetlen és nemkívánatos
hangokat, bármikor is keletkezzenek azok.
WhistleBlock (sípolásblokkolás) – kellemes
hallásélmény
Megszünteti a sípolást, Ön lazíthat és élvezheti a jobb
hallást.
NoiseBlock (zajblokkolás) – hogy komfortosabb
legyen a zaj
Csökkenti az olyan kellemetlen háttérzajokat, mint a
közlekedés zaja vagy egy mennyezeti ventilátor
folyamatos zúgása, de nem befolyásolja a megértési
képességet.

Önnek terveztük
Forma és színek
A Phonak Naída Q a legváltozatosabb és a
legkiemelkedőbb teljesítményű power (erős)
portfólióval rendelkezik. Sok különböző típusban
kapható, melyek mind víz- és porállóak, ezáltal még
megbízhatóbbak. Ezenkívül létezik a Power SlimTube
(vékony csöves) megoldás, ami jelentősen javítja a
megjelenést és a használati komfortot, amennyiben
audiológiailag lehetséges a használata.
A Naída Q új, vonzó színekben kapható. Haj- és bőrszínek,
valamint divatos és mókás színek is rendelkezésre állnak,
biztosítva, hogy az Ön stílusához is találjunk megoldást.

Kapcsolódjon össze és kommunikáljon
A mobiltelefonok, computerek, tv-k, játékkonzolok és
MP3-as lejátszók interaktív világa kihívást jelenthet, ha
Ön hallókészülékeket visel.
A Phonak Naída Q-t könnyen összekapcsolhatjuk ezekkel
a kommunikációs és média-eszközökkel. Digitális vezeték
nélküli kiegészítőink és dinamikus FM-rendszereink
lehetővé teszik, hogy a lehető legjobban
összekapcsolódjon, kommunikáljon és halljon, amikor
csak szeretne.
Phonak ComPilot – hub (elosztó központ), mely vezeték
nélkül összekapcsolja a hallókészülékeket a különböző
kommunikációs- és média-eszközökkel.
Phonak RemoteMic – A ComPilottal együtt
megkönnyíti a beszélgetéseket, különösen, ha a beszélő
személy nagyobb távolságra tartózkodik.
Phonak TVLink S – vezeték nélkül közvetíti a
hallókészülékekhez a tv hangját sztereóban és kitűnő
hangminőségben.

Kérje a legjobbat
A Phonak Naída Q sokféle típusban és
teljesítményszinten kapható. A hallásgondozó
szakemberrel együtt Ön kiválaszthatja az életstílusához
és hallásveszteségének fokához illeszkedő legjobb
megoldást.

Life is on
Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok
igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és
törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy
kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz
és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan
innovációkat teremtünk, melyek segítenek az
embereknek jobban hallani, jobban megérteni
és megélni az életet.
Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.
www.phonak.com
www.phonak.hu

