Rozwiązania dużej mocy

Dostęp do większej liczby codziennych rozmów

Dostęp do większej liczby codziennych rozmów
W firmie Phonak wiemy, że pomoc w dobrym
słyszeniu i rozumieniu mowy w różnych
sytuacjach to najważniejsze zadania aparatów
słuchowych.
Naida™ V firmy Phonak to innowacyjny aparat
słuchowy, który zwiększa słyszalność dźwięków
ważnych w codziennym życiu.
W połączeniu z technologią Roger™, zapewniająca
o 62% lepsze rozumienie mowy w hałasie i z dużej
odległości niż w przypadku osób z prawidłowym
słuchem, te najnowocześniejsze technologie
umożliwiają aktywny udział w niemal każdej
rozmowie.

Jeszcze więcej radości
z najważniejszych chwil w życiu

W restauracji
głośnej kawiarni

Phonak Naída V
Naída V zapewnia większą moc
i możliwości oraz wykorzystuje
przełomowe funkcje
poprawiające słyszenie. 		
Dzięki większej mocy 		
i cieńszej obudowie urządzeń
masz możliwość noszenia
jeszcze mniej widocznych
aparatów słuchowych.

W samochodzie

Rozmowy
w dużej grupie

Rozmowa przez telefon
komórkowy

Oglądanie TV

Podczas spotkań

Roger Pen i Roger EasyPen
Roger Pen i Roger EasyPen
to uniwersalne i stylowe,
bezprzewodowe mikrofony
umożliwiające słyszenie			
w hałasie i z większej 		
odległości. Redukują hałas tła
i zapewniają łączność praktycznie
w każdej sytuacji słuchowej. 		
Są w pełni automatyczne i bardzo
łatwe w użyciu.

Rozmowa
w małej grupie

Na zewnątrz

Roger Clip-On Mic
Roger Clip-On Mic to dyskretny
mikrofon bezprzewodowy
przypinany przez rozmówcę
do koszulki, bluzy czy żakietu.
Po prostu go przypnij. Nie
musisz robić nic więcej, aby
słyszeć lepiej podczas
prowadzenia rozmów
w hałasie i z większej
odległości.

Ciesz się muzyką

Wypoczynek

Rozmowy
z jedną osobą

Roger Table Mic
Roger Table Mic to mikrofon
bezprzewodowy przeznaczony
do stosowania zarówno
podczas spotkań w małym
gronie, jak i podczas dużych
konferencji. Po prostu połóż go
na stole, a doskonale wszystko
zrozumiesz. Koncentruj się na
pracy, a nie na słuchaniu.

Rozmowy
na odległość

Usłysz więcej, niż możesz 		
sobie wyobrazić
Naida V to aparaty słuchowe firmy Phonak
o wyjątkowych możliwościach, dające użytkownikom
niespotykany dotychczas komfort słyszenia.
Dzięki zwiększeniu zakresu odbioru dźwięków
wysokoczęstotliwościowych poprawiliśmy ogólną
słyszalność przy zachowaniu akceptowalnej
jakości sygnału.
Udoskonalone zdolności przetwarzania sygnału
aparatów Naida V sprawiają, że z mniejszych urządzeń
może teraz korzystać jeszcze większa liczba pacjentów.
Z obudową o 60%* bardziej wytrzymałą, odporną 		
na kurz i wodę Naida V zapewnia niezrównaną
niezawodność.
*W porównaniu z wcześniejszymi modelami.

Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się
na naszą wiedzę, pomysły i troskę. W kreatywny
sposób stawiamy czoła ograniczeniom technologicznym,
promując innowacyjne rozwiązania, 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.

Poproś o bezpłatną demonstrację,
ponieważ usłyszeć to uwierzyć!
Twój protetyk słuchu:
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