
Phonak Audéo Q
Liten förpackning. Stor funktion.



Din röst är viktig

Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi 
verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny 
generation av hörapparater bygger på dessa insikter.

Vi är stolta att presentera Phonak Audéo Q, vårt nya 
sortiment av toppmoderna hörapparater som praktiskt 
taget försvinner bakom ditt öra.

Interagera • Vi är övertygade om att 
varje röst är viktig. Det är röster som  
är vår länk till världen och låter oss 
interagera med våra nära, våra vänner 
och vår omgivning. Ju tydligare vi hör 
desto mer kan vi göra oss hörda.



Designad för dig

Design och färger
Phonak Audéo Q finns i tre olika modeller, som alla 
erbjuder en tilltalande kombination av liten storlek  
och funktionalitet.

Det mångsidiga valet av hår- och hudfärger gör dem 
diskreta att bära. Mer färgglada nyanser säkerställer att 
vi har någonting som passar varje stil.

Ruby Petrol

Beige 

Fashion

Sand Beige Amber Beige Sandalwood Chestnut

Champagne Silver Gray Graphite Gray Velvet Black

Hår och hud

Pure  
Transparent

Purple  
Transparent

Blue  
Transparent

Fun Traditionellt

Storleksförhållande 1:1



Ditt liv, ditt ljudlandskap

Vart du än går och vad du än gör förväntar du dig att 
tryggt kunna höra och uppfatta. 

Vi gör allt för att uppfylla dina förväntningar på att  
du ska kunna höra och förstå bättre i praktiskt taget 
alla situationer, oavsett hur utmanande de är.

Den överlägsna teknologin i våra Phonak Audéo 
Q-produkter erbjuder en uppsjö av unika funktioner 
som är framtagna för att berika din dagliga 
lyssningsupplevelse.

Familjeträffar | Höra vid telefonsamtal | 
Middag på din favoritrestaurang |  
Köra bil | Njuta av naturen | Lyssna på 
musik | Affärsmöten | Folksamlingar | 
Kyrkor | Se på TV



auto StereoZoom – lyfter fram rösten du vill höra 
från högljudda folkmassor
När bullret når en nivå som gör det svårt att höra  
en viss person i en folkmassa aktiveras auto 
StereoZoom automatiskt och låter dig fokusera på  
den röst som du vill höra.*

auto ZoomControl – fokusera automatiskt på den 
tydligaste talkällan 
Om det är svårt för dig att vända dig mot talaren, move 
down ex i en bil, kan ZoomControl zooma in ljudet mot 
någon av sidorna eller bakåt, så att du utan besvär  
hör vad som sägs.

Speech in Wind – full behållning av samtal även vid 
blåsiga dagar
När du bär hörapparater stör vindbruset både 
taluppfattningen och lyssningskomforten. Med Speech in 
Wind-funktionen förbättrar Audéo Q din förmåga att höra 
tal bra, även när vinden blåser.*

* Forskning vid Phonak Hearing Center har visat att taluppfattningen har  
ökat med upp till 40 % i blåst (Speech in Wind) och 45 % i buller (auto 
StereoZoom).

HÖR överallt

Phonak Audéo Q hjälper dig att höra och uppfatta även  
i de svåraste lyssningsmiljöerna.

Fångar röster i båda öronen
Vår unika Binaural VoiceStream TechnologyTM uppfattar 
talsignalen och ser till att du kan höra den tydligt i 
båda öronen. Detta innebär att du kommer att höra 
mer i fler lyssningssituationer.



Bekväm hörbarhet

Vi vet att det är av högsta vikt att kunna delta i  
samtal var som helst. Vi vet också att hörselkomfort är 
minst lika viktigt.

Phonak Audéo Q kommer med en mängd komfort-
funktioner som kan anpassas till dina individuella  
behov. De tar bort effektivt obehagligt och oönskat 
buller så fort det uppstår.

NoiseBlock – ökad komfort i buller 
Minskar obekvämt bakgrundsbuller, tex trafik eller en 
takfläkt, utan att påverka din förmåga att höra.

SoundRelax – en mer avslappnad upplevelse  
Gör plötsliga starka ljud, tex dörrar som smäller eller 
slamrande tallrikar, mjukare.

WhistleBlock – en överlag trevlig 
lyssningsupplevelse
Tar bort återkoppling så att du kan slappna av och 
njuta av bättre hörsel.

Hör allt

Din lyssningsvärld blir rikare när du kan njuta av skratt, 
barnröster eller det stilla rasslandet av löv under dina 
fötter. En del av glädjen med att återupptäcka hur 
skönt det är höra bra ligger i att kunna höra nyanserna 
i livets ljudlandskap.

Phonak Audéo Q har unika och bevisade teknologier 
som kommer att överträffa dina förväntningar.

SoundRecover – hör och uppfatta nya saker varje dag
Gör högfrekventa ljud som fågelkvitter, gräshoppor, 
barnröster och dörrklockor hörbara igen.

UltraZoom – njut av varje del av samtalet
Njut av ett livlig konversation medan buller bakifrån 
och från sidan hamnar i bakgrunden.



Anslut och kommunicera

Dagens interaktiva värld med mobiltelefoner, datorer, 
TV-apparater, spelkonsoler och MP3-spelare kan vara 
en utmaning om du använder hörapparat.

Phonak Audéo-modellerna Q-312 och Q-312T kan 
enkelt anslutas till alla dessa kommunikations- och 
mediaalternativ. Vi erbjuder en mängd patenterade 
digitala trådlösa tillbehör som låter dig ansluta, 
kommunicera och lyssna när du än behöver det.

Phonak ComPilot – är navet som trådlöst ansluter dina 
hörapparater till en mängd olika kommunikations- och 
mediaenheter.

Phonak RemoteMic – tillsammans med ComPilot gör 
den dina samtal mindre ansträngande, särskilt när 
personen du lyssnar till är långt borta.

Phonak TVLink S – ger dig trådlöst stereoljud  
med strålande ljudkvalitet från din TV direkt till din 
hörapparat



Phonak Audéo Q – Phonaks tinnitus
lösning

Tinnitus är allmänt känt som ”ett ljud i öronen”. Det 
definieras som uppfattningen av ljud i avsaknad av en 
yttre ljudkälla.

Tinnitus är ett tillstånd som drabbar ungefär 15 % av 
den vuxna befolkningen. Det finns en stark koppling 
mellan tinnitus och hörselnedsättning. Fyra av fem 
människor som lever med tinnitus har även nedsatt 
hörsel.

Även om det inte finns något botemedel mot tinnitus, 
finns det många beprövade hanteringsstrategier för  
att hjälpa dem som lever med hörselnedsättning och 
tinnitus. Ljudförbättring är central för många av dessa 
metoder. Genom att ge tillgång till mer ljud fungerar 
hörapparater som en effektiv metod för att hantera 
tinnitus.

Inbyggt i alla Audéo Q-hörapparater finns ytterligare 
ett ljudterapialternativ. Denna metod kan reducera 
irriterande tinnitus. Oavsett vilken Audéo Q-modell du 
väljer är det här tinnitusalternativet tillgängligt.

Kräv det bästa

Phonak Audéo Q kommer i flera modeller och 
funktions nivåer. Tillsammans med din audionom kan 
du välja den lösning som bäst passar din livsstil,  
hörselnedsättningsgrad och önskemål.
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Livet är nu

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är  
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom 
att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt 
utvecklar vi innovationer som hjälper människor att 
höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Interagera fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se


