Phonak NaÍda Q
Moc zmieniająca życie

Współdziałaj • Wierzymy, że każdy
głos ma znaczenie. Głosy są naszym
łącznikiem ze światem i umożliwiają
nam współdziałanie z tymi, których
kochamy, z przyjaciółmi i otaczającymi
nas ludźmi. Im wyraźniej słyszymy,
tym więcej możemy usłyszeć.

Twój głos ma znaczenie
Słuchaliśmy, aby w pełni zrozumieć to, co dla Ciebie
jest ważne*. Każda nowa generacja aparatów
słuchowych opiera się na tych spostrzeżeniach.
Z dumą przedstawiamy nasz najnowocześniejszy aparat
słuchowy dużej mocy - Phonak Naída Q, zaprojektowany
z myślą o zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb,
związanych ze słyszeniem i stylem życia.
* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

Twoje życie, Twój pejzaż dźwiękowy
Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, oczekujesz
właściwego słyszenia i rozumienia.
Robimy wszystko, aby spełnić Twoje oczekiwania, że
będziesz nie tylko lepiej słyszeć, ale i lepiej rozumieć
w praktycznie każdej sytuacji, bez względu na
okoliczności.
Znakomita technologia zastosowana w aparatach
Phonak Naída Q pozwala na udostępnienie całej
gamy unikalnych funkcji zaprojektowanych z myślą
o wzbogaceniu doświadczeń słuchowych w Twoim
codziennym życiu.

Spotkania rodzinne | Rozumienie
podczas rozmowy telefonicznej | Kolacja
w ulubionej restauracji | Jazda
samochodem | Radość z przebywania
w plenerze | Słuchanie muzyki |
Spotkania biznesowe | Spotkania
towarzyskie | Miejsca publiczne |
Oglądanie telewizji

Rozumienie wszystkiego
Czerpanie radości ze śmiechu, głosów dzieci czy
delikatnego szelestu liści pod stopami wzbogaca 		
Twój świat dźwięków. Słyszenie niuansów pejzaży
dźwiękowych, w które obfituje życie, jest częścią
radości z ponownego odkrywania przyjemności
dobrego słyszenia.
Aparaty słuchowe Phonak Naída Q wykorzystują
wyjątkowe i sprawdzone technologie, które przekroczą
Twoje oczekiwania.
SoundRecover – każdego dnia umożliwi Ci
słyszenie i rozumienie nowych rzeczy
Umożliwia ponowne usłyszenie wysokich dźwięków,
takich jak śpiew ptaków, cykanie świerszczy, głosy
dzieci czy dźwięk dzwonka do drzwi.

Rozumienie w każdej sytuacji
Aparat słuchowy Phonak Naída Q umożliwi Ci
słyszenie nawet w najtrudniejszych warunkach
słuchowych.
Wychwytywanie głosów obojgiem uszu
Nasza wyjątkowa Obuuszna Technologia VoiceStreamTM
wykrywa sygnał mowy i zapewnia jego wyraźne słyszenie
w obojgu uszach. Oznacza to lepsze rozumienie mowy
w większej liczbie trudnych sytuacji słuchowych.

Mowa i Wiatr – ciesz się rozmową nawet
w wietrzny dzień
Podczas używania aparatów słuchowych szum
powodowany przez wiatr zakłóca rozumienie mowy
i komfort słuchania.
Funkcja Mowa i Wiatr, zastosowana w aparatach
słuchowych Naída Q pozwala dobrze rozumieć mowę
nawet wtedy, gdy wieje wiatr.*
auto StereoZoom – wychwytuje pojedynczy głos,
który chcesz usłyszeć w tłumie
Gdy hałas osiągnie taki poziom, że rozumienie jednej
osoby w tłumie staje się trudne, auto StereoZoom
aktywuje się i umożliwia Ci skupienie się na głosie,
który chcesz usłyszeć.*
DuoPhone – powoduje, że rozumienie podczas
rozmowy telefonicznej jest łatwe
Gdy tylko przyłożysz telefon do ucha, głos rozmówcy
jest automatycznie przekazywany do drugiego ucha.
Słyszenie rozmowy w obojgu uszach zapewnia
znakomitą jakość dźwięku i zwiększa rozumienie mowy.*

* Badania przeprowadzone w centrum Phonak Hearing Center wykazały
zwiększenie rozumienia mowy nawet o 40% przy wietrznej pogodzie
(dzięki funkcji Mowa i Wiatr) i nawet o 45% w hałasie (dzięki funkcji auto
StereoZoom). DuoPhone wykazał poprawę średnio o 10% w porównaniu
z dedykowanym jednousznym programem telefonicznym.

Komfortowe rozumienie
Wiemy, że uczestniczenie w rozmowie zawsze ma
najwyższy priorytet, jednak komfort słuchania jest
równie ważny.
Aparaty słuchowe Phonak Naída Q są wyposażone
w wiele funkcji zwiększających komfort słuchania, które
można dopasować do indywidualnych potrzeb. Skutecznie
eliminują nieprzyjemne i niepożądane dźwięki, gdy tylko
się one pojawią.
WhistleBlock – zapewnia ogólne przyjemne
wrażenia słuchowe
Eliminuje uciążliwe piski, dzięki czemu możesz się
zrelaksować i cieszyć lepszym słyszeniem.
NoiseBlock – więcej komfortu w hałasie
Redukuje niekomfortowe dźwięki otoczenia, takie 		
jak szum uliczny lub stałe buczenie wentylatora
sufitowego, bez wpływu na Twoją zdolność rozumienia.

Zaprojektowany z myślą o Tobie
Projekt i kolory
Oferta Phonak Naida Q jest nie tylko najbardziej
uniwersalna, ale również obejmuje produkty
o największych możliwościach. Aparaty słuchowe 		
z tej serii są dostępne w różnej stylistyce, wszystkie są
odporne na wodę i pył, co zapewnia im jeszcze większą
niezawodność. W przypadku wyboru aparatów
z dźwiękowodem Power SlimTube wzrastają jeszcze
walory estetyczne i komfort użytkowania.
Aparaty słuchowe Naída Q są dostępne w nowej
atrakcyjnej palecie kolorów. Dzięki różnorodności kolorów
w odcieniach włosów i skóry, stylowych i fun, znajdziesz
u nas aparat odpowiadający Twojemu stylowi.

Połącz się i porozumiewaj
Dzisiejszy interaktywny świat, pełen telefonów
komórkowych, komputerów, telewizorów, konsoli do
gier i odtwarzaczy MP3 może stanowić wyzwanie, jeśli
używasz aparatów słuchowych.
Aparat słuchowy Phonak Naída Q można łatwo połączyć
z tymi wszystkimi urządzeniami komunikacyjnymi
i multimedialnymi. Wiele naszych opatentowanych
akcesoriów bezprzewodowych i systemów Dynamic FM
umożliwi Ci łączenie się, porozumiewanie i słyszenie
w najlepszy możliwy sposób w każdej sytuacji.
Phonak ComPilot – jest węzłem, który łączy
bezprzewodowo Twoje aparaty słuchowe z różnymi
urządzeniami komunikacyjnymi i multimedialnymi.
Phonak RemoteMic – w połączeniu z ComPilotem
sprawia, że rozmawiasz bez wysiłku, nawet gdy osoba,
którą chcesz usłyszeć, znajduje się daleko.
Phonak TVLink S – zapewnia bezprzewodowe
przesyłanie dźwięku w jakości stereo bezpośrednio
z odbiornika TV do aparatów słuchowych.

Wymagaj tego, co najlepsze
Aparaty słuchowe Phonak Naída Q to różnorodna
stylistyka i poziomy możliwości. Razem z Twoim
protetykiem słuchu możesz wybrać najlepsze
rozwiązanie odpowiadające Twojemu stylowi życia
i stopniowi ubytku słuchu.

Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się na
naszą wiedzę, pomysły i troskę. A dzięki twórczemu
pokonywaniu wyzwań technologii wprowadzamy 		
innowacje, które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć
oraz doświadczać całego bogactwa pejzaży
dźwiękowych, w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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