
Bär den. Älska den. Glöm den.





Kommunicera, delta,
var dig själv

En promenad i parken – hör löven som prasslar i 
vinden. Samtal i en myllrande folkmassa – delta och 
var dig själv utan ansträngning. Prata i telefon med 
nära och kära – skratta åt en rolig historia.

Vi har lyssnat på vad hörapparatanvändare och 
audionomer har att säga och förstår vad det är 
som betyder mest. Det är ytterst viktigt att kunna 
kommunicera enkelt och bekvämt för att delta och 
vara sig själv.

Den nya hörapparaten Phonak Audéo V gör detta 
möjligt. Den är anpassad för dina individuella behov 
och låter dig upptäcka ljudets alla nyanser och 
variationer på nytt, särskilt de ljud som är viktigast 
för dig.



Bär den. Älska den. Glöm den.

Hörapparaten Phonak Audéo V ger exceptionellt bra 
taluppfattning och komfort och kan anpassas till din 
individuella stil.

Modern och smidig design med fyra modeller och fyra 
funktionsnivåer som passar för alla behov. Fjäderlätta 
och smidiga Audéo V – förstärkt med högteknologiska 
kompositmaterial – bärs bekvämt bakom örat. Du 
kommer att glömma bort att du bär den.



   Sand Beige

   Amber Beige

   Sandalwood

   Chestnut

   Champagne

   Silver Gray

   Graphite Gray

   Velvet Black 

   Ruby

   Petrol

   Beige

Välj bland elva olika färger som matchar 
eller bryter av mot din hud- eller hårfärg.

Hud och hår

Mode Traditionell



Kommunicera enkelt, var som helst, 
med vem som helst

Förmågan att förstå, interagera och delta i samtal är 
vad som förbinder oss med nära och kära, kollegor och 
omgivningen. Hörapparaten Audéo V fokuserar på 
taluppfattning, komfort, lättanvändbarhet och har 
skräddarsytts för att ge dig precis den lyssningsupplevelse 
som du vill ha.

Binaural VoiceStream Technology™, unikt för 
Phonaks produkter, låter två Audéo V-hörapparater 
sända ljud från det ena örat till det andra, precis som 
om hörapparaterna talade med varandra. Den här 
banbrytande tekniken ger bättre taluppfattning även i de 
svåraste lyssningsmiljöerna,  oavsett om det är en bullrig 
restaurang eller en promenad utomhus.



Musik är som en värld i sig själv. Den talar ett universellt 
språk som berör våra känslor. Audéo V ger dig tillbaka 
musikens glädje här och nu.

Musikens universella språk



Livets alla ljud kan vara tröttsamma ibland och kräver 
ständig koncentration och ansträngning.

Under en dag rör du dig mellan många olika 
lyssningssituationer. Audéo V-hörapparaternas 
sofistikerade operativsystem anpassar sig automatiskt 
till just den miljö du befinner dig i. De känner till 
exempel av om du befinner dig i ett bullrigt kafé och 
övergår till programmet “Komfort i buller”. Om du sedan 
påbörjar ett samtal övergår de inte helt till “Tal i buller”-
programmet, utan blandar istället de två programmen 
så att de passar för lyssningsmiljön.

Mindre ansträngning, mer bekvämlighet



Tack vare dess automatiska funktioner kan Phonak 
Audéo V-hörapparaterna ge oslagbar ljudkvalitet med 
minimal interaktion. Audéo V identifierar och eliminerar 
störande visslande ljud, så kallad återkoppling. Ju 
mindre du själv behöver ställa in hörapparaterna desto 
bättre ljudkvalitet och desto enklare blir det att glömma 
bort att du använder en hörapparat, så att du kan vara 
dig själv.

Mindre oro, mer självförtroende 



Vissa lyssningssituationer, som till exempel när du 
pratar i telefon, ser på TV eller lyssnar på musik, kan 
vara särskilt besvärliga. Phonaks trådlösa tillbehör, 
tillsammans med Audéo V ansluter dig till världen 
omkring dig med hög komfort och prestanda.

EasyCall I I  streamar mobiltelefonsamtal till båda 
hörapparaterna. Fäst den på baksidan av din 
mobiltelefon och slå på den.

Trådlösa tillbehör lyfter dina 
hörapparater till en ny nivå



Vart du än går och vad du än gör förväntar du dig att 
tryggt höra och uppfatta. Vi gör allt för att uppfylla dina 
förväntningar på att du ska kunna höra bättre i praktiskt 
taget alla situationer, oavsett hur besvärliga de är.

Den överlägsna teknologin i Phonak Audéo V- 
hörapparaterna och de trådlösa tillbehören ger en 
skräddarsydd lösning som berikar lyssningssituationerna 
i din vardag.

Tillsammans med din audionom kan du välja den lösning 
som bäst passar din livsstil, hörselnedsättningsgrad och 
behov.

Ditt liv, ditt ljudlandskap
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Life is on

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. 

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

www.phonak.se


