Többet hallhat, mint gondolná

Life is on

A nagy beszélgetésekben való
részvétel lehetősége

A Naída V a Phonak nagyteljesítményű hallókészüléke,
mely teljesen új hallási élményt ad.

Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, aki függ
tudásunktól, ötleteinktől és gondoskodásunktól.
Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy a technológia
határait egyre jobban kitágítsuk. Olyan innovációkat
hozunk létre, amelyek segítik az embereket jobban
hallani, érteni és megtapasztalni az élet gazdag
hangvilágát.

A Phonak-nál tudjuk, hogy egy hallókészüléktől Ön
azt várja: segítse a jobb hallásban és beszédértésben
változatos helyzetekben.

Azzal, hogy megkönnyíti a hozzáférést a magas
frekvenciájú hangokhoz, összességében jobb
érthetőséget biztosít, miközben fenntartja a kiváló
hangminőséget.
Javított hallási teljesítményével a Naída V több
embernek teszi lehetővé, hogy kisebb hallókészü
lékeket használjanak.

A Phonak által kifejlesztett Naída™ V egy innovatív
hallókészülék, melyet arra terveztek, hogy javítsa a
hallást mindazon hangok esetében, amelyek a
mindennapi életben fontosak.

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon bizalommal.
Éljen korlátok nélkül.

A Roger™ technológiával kombinálva, amely 62%-kal
jobb beszédértést biztosít zajban és nagyobb
távolságról is, mint a ép halló emberek esetében, ezek
a csúcsmodern technológiák teljesebb hozzáférést
biztosítanak az élet nagy beszélgetéseihez.

www.phonakpro.com
60%-kal robosztusabb*, víz- és porálló készülék
házával a Naída V páratlan megbízhatóságot és
magabiztosságot kínál minden hallókészülékhasználónak.
*A korábbi modellekkel összehasonlítva.

Kérje ingyenes bemutatónkat!
Okkal hiszünk benne.
Az ön hallási szakértője:

Hallási megoldások nagyfokú
hallásveszteség esetén

A nagy beszélgetésekben való részvétel lehetősége

Élvezze ki a legfontosabb
pillanatokat
Nagyobb csoportos
társalgások

Étteremben vagy
zajos kávézóban

Autóban
ülve

Beszédértés
mobiltelefonáláskor

Tévénézés

Megbeszélések
idején

Kisebb csoportos
társalgások

Kültéren

Zenehallgatáshoz

Kikapcsolódáshoz

Szemtől szembeni
beszélgetéshez

Phonak Naída V

Roger Pen vagy Roger EasyPen

Roger felcsíptethető mikrofon

Roger Table Mic

A Naída V nagyobb tudás
szinttel és teljesítménnyel
bír, emellett kiemelkedően
új technológiákat alkalmaz
a jobb hallás érdekében.
Erősebb és keskenyebb
házaknak köszönhetően a
készülék kisebb, könnyebben
hordható, mint elődeik.

A Roger Pen és EasyPen termékek
sokoldalú és stílusos vezeték nélküli
mikrofonok, amelyek
lehetővé teszik a jobb
hallást zajban és nagyobb
távolságok esetén is. Csökkentik
a háttérzajt annak érdekében, hogy
bekapcsolják Önt gyakorlatilag
bármilyen hallási helyzetbe. Teljesen
automatikusak és egyszerűen
használhatók.

A Roger felcsíptethető
mikrofon egy diszkrét vezeték
nélküli mikrofon, amelyet
beszélgetőtársa a pólóján,
blúzán, kabátján viselhet.
Egyszerűen csíptesse fel,
a mikrofon pedig elvégzi
a többit: segít megérteni
a társalgás részleteit zajban
és nagyobb távolságból is.

A Roger Table Mic egy vezeték
nélküli mikrofon, amelyet
kifejezetten kisebb és nagyobb
létszámú tárgyalásokra, érte
kezletekre terveztek. Egyszerűen
helyezze az asztalra és máris
tisztán értheti, ami elhangzik.
Így a meghallás, megértés,
helyett a munkára koncentrálhat.

Nagy távolságok
esetén

