
Kraftfulla hörsellösningar
Få ut mer av livets samtal

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

Life is on
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Din audionom:

Be om en kostnadsfri demonstration – 

att lyssna är att tro!

Phonaks Naída Q hörapparater, Roger trådlös 

mikrofon och DECT-telefonen har utvecklats med 

förbättring av taluppfattning i åtanke. Det är 

vetenskapligt bevisat att dessa produkter hjälper 

dig att höra fl er ord, oavsett situation.

75%

Naída Q med SoundRecover förbättrar 

taluppfattbarheten för tre av fyra 

användare och gör högfrekventa ljud 

hörbara på nytt.

62%

Bättre taluppfattning med Roger på 

avstånd och i buller jämfört med 

personer med normal hörsel.

40%

Bättre talförståelse med DECT-

telefonen när du kan höra 

telefonsamtalen i båda öronen.

Kraftfulla hörsellösningar

Trots att moderna hörapparater gör det enklare 

att höra en talare på nära håll kan det vara svårt 

att följa vad de säger på avstånd. Det är här som 

Phonaks kraftfulla hörsellösningar kommer in.

Phonaks kraftfulla hörsellösningar förenar 

Phonak Naída Q, en hörapparat för grava 

hörselnedsättningar, med Roger trådlös mikrofon. 

Resultatet är en utomordentlig hörselupplevelse 

även i svåra lyssningssituationer.

Få ut mer av livets samtal



Njut av fl er av de viktigaste 

ögonblicken

På en restaurang 

eller ett bullrigt kafé

Hör bättre i telefonen Möten Utomhus I buller Samtal på tu 

man hand

I bilen

I stora grupper

Titta på TV eller 

lyssna på musik. I mindre grupper På avstånd

Phonak Naída Q

En hörapparat som ger en mängd 

unika funktioner som bemöter 

dina specifika behov och berikar 

din vardagliga hörselupplevelse. 

Den är vatten- och dammskyddad 

och ger oslagbar ljudkvalitet. 

Roger Pen eller Roger EasyPen

Roger Pen och Roger EasyPen 

är flexibla och stilrena trådlösa 

mikrofoner som förbättrar 

din taluppfattning i buller 

och på avstånd. Hemma 

och på jobbet reduceras 

bakgrundsbuller så att du kan 

vara ansluten till praktiskt taget 

alla lyssningssituationer. Helt 

automatisk och mycket enkel 

att använda.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic är en diskret 

trådlös mikrofon som din 

samtalspartner kan fästa i 

kläderna. Det är bara att fästa 

den och låta mikrofonen göra 

resten så att du kan delta i 

samtal i buller och på avstånd.

DECT-telefon

Den här trådlösa hemtelefonen 

har speciella funktioner. 

Den överför telefonljudet till 

båda hörapparater samtidigt, 

men kan dessutom användas 

av personer med normal hörsel. 


