
Kraftfulla hörsellösningar
Delta i fler av livets samtal



Delta i fler av livets samtal

Vi på Phonak är medvetna om att du förväntar dig  
bra hörsel och att kuaa höra tal med din hörapparat.

Phonak utvecklade den innovativa hörapparaten 
Naída V för att göra de viktigaste ljuden i ditt liv 
hörbara.

Denna banbrytande teknik, tillsammans med Roger™-
tekniken som ger 62 % bättre taluppfattning i buller 
och på avstånd jämfört med personer med normal 
hörsel, låter dig delta i fler av livets samtal.



Phonak Naída V

Naída V är kraftfullare än 
någonsin och använder 
banbrytande dedikerade 
funktioner som ger bättre 
hörbarhet. Med mer kraft  
och tunnare höljen kan  
du nu använda en mindre 
hörapparat.

Njut av fler av de viktigaste 
ögonblicken

I bilenPå restaurang eller i 
ett stökigt kafé



Roger Pen

Roger Pen är en flexibel och  
smidig mikrofon som förbättrar  
din taluppfattning i buller  
och på avstånd. Den  
reducerar bakgrundsbuller  
så att du kan vara ansluten till  
praktiskt taget alla lyssningssituationer. 
Helt automatisk och mycket enkel  
att använda.

Hör vad som 
sägs i telefonen 

Möten

Samtal i  
stor grupp

Titta på TV



Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic är en 
diskret trådlös mikrofon som 
din samtalspartner kan fästa  
i skjortan, blusen eller jackan. 
Det är bara att fästa den och 
låta mikrofonen göra resten  
så att du kan delta i samtal i 
buller och på avstånd.

Utomhus Musiklyssnande

Samtal i små 
grupper



Roger Table Mic

Roger Table Mic är en trådlös 
mikrofon som är särskilt 
utformad för små och stora 
möten. Det är bara att lägga 
den på bordet så hör du tydligt 
vad som sägs. Sedan är det 
bara att fokusera på arbetet 
istället för på att höra.

Samtal på tu 
man hand

Över avståndFritidsaktiviteter



Naída V är en kraftfull hörapparat från Phonak som 
ger en helt ny lyssningsupplevelse. 

Med bättre tillgång till högfrekventa ljud ger den 
bättre allmän hörbarhet samtidigt som den bibehåller 
exceptionell ljudkvalitet.

Tack vare Naída V kan fler användare ha små 
hörapparater med full hörselfunktion.

Med ett hölje som är 60 % tåligare, vatten- och 
dammtätt står Naída V för oslagbar trygghet och tillit 
för användare av powerhörapparater.

*Jämfört med tidigare modeller.

Hör mer än du kan föreställa dig



Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende 
av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att 
utmana teknikens 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. Life is on.

www.phonak.se
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Be om en kostnadsfri demonstration – 
att lyssna är att tro! 

Din audionom:


