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Delta i flere av livets samtaler

Delta i flere av livets samtaler
Phonak Naída Q høreapparater, Roger trådløse
mikrofoner og DECT-telefonen er utviklet med tanke
på økt taleforståelse. Det er vitenskapelig bevist at
disse produktene hjelper deg med å høre flere ord,
uansett situasjon.

75 %
Naída Q med SoundRecover forbedrer
taleforståeligheten for tre av fire
brukere og gjør høyfrekvente lyder
hørbare igjen.

Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår
kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom
kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen,
vil vi tilby innovative og gode løsninger til
mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan høre,
forstå og oppleve mer av livets mangfoldige
lydbilder.

Selv om moderne høreapparatteknologi gjør
hørsel og forståelse bedre når du er nær den som
snakker, kan det fremdeles være vanskelig å følge
det som blir sagt når du er på avstand. Det er her
de kraftige hørselsløsningene fra Phonak kommer
inn i bildet.
Phonaks kraftige hørselsløsninger kombinerer
Phonak Naída Q, vårt beste høreapparat, med
Roger trådløse mikrofoner. Resultatet er at du får
en enestående hørselsopplevelse i utfordrende
lyttesituasjoner.

Frihet til å samhandle med andre.
Trygg kommunikasjon. Lev uten begrensninger.
Life is on.
www.phonak.com

40 %
Bedre taleforståelighet med DECTtelefonen, ettersom du kan høre
telefonsamtalen i begge ørene.

Be om en gratis demonstrasjon, for
du tror det ikke før du får høre det!
Din høreapparatspesialist:
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62 %
Bedre taleforståelighet med Roger
over avstand og i støy sammenlignet
med personer uten hørselstap.

Nyt enda flere av de viktigste
øyeblikkene

Se på TV eller
lytte til musikk

I store grupper

På restaurant eller
en kafé med støy

I bil

Forstå samtaler på
mobiltelefon eller fasttelefon

I møter

I små grupper

Utendørs

I støy

Over avstand

Samtaler på
tomannshånd

Phonak Naída Q

Roger Pen eller Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

DECT-telefon

Dette høreapparatet har en rekke
enestående funksjoner som er
utformet med tanke på de
spesifikke behovene du har, og
for å gi deg rikere lytteopplevelser
i dagliglivet. Det er vann- og
støvbestandig og gir en
uovertruffen lydkvalitet.

Roger Pen- og Roger EasyPenenheter er allsidige og stilige
trådløse mikrofoner som
gjør at du kan forstå
samtaler i støy og over
avstand. Enten du er hjemme
eller på jobb reduserer disse
enhetene bakgrunnsstøy og
gjør at du kan følge med i alle
lyttesituasjoner. De er helt
automatiske og svært brukervennlige.

Roger Clip-On Mic er en diskré
trådløs mikrofon som
samtalepartneren fester på
skjorten, genseren eller jakken.
Den trenger bare å festes på
den som snakker, så gjør
mikrofonen resten, slik at du
kan forstå samtaler i støy og
over avstand.

Denne trådløse telefonen for
hjemmebruk har spesielle funksjoner.
Den direkteoverfører telefonsignalet
samtidig til begge høreapparatene,
men den kan også brukes av
normalthørende.

