
Phonak NaídaTM Marvel
Kjærlighet ved første lyd



Marvel høreapparater 
uttrykker vår 
forpliktelse til å 
forbedre hørselen 
uten begrensninger



I over 70 år har Phonak kontinuerlig jobbet for å 
skape høreapparater som forbedrer menneskers liv. 
Med hvert nye Phonak-produkt har vi pushet 
grensene for hørselsteknologi for å skape løsninger 
som gir utmerket hørselsytelse, er enkle å bruke og 
som gir en følelse av velvære. 

Vårt nyeste produkt er resultatet av mange års 
omfattende forskning og utvikling som sammen har 
ført til et fantastisk stykke teknologi. Vi har fokusert 
oppmerksomheten vår på hva du ønsker og forventer 
av et førsteklasses høreapparat – en kraftig og fyldig 
lydopplevelse. 

Med denne filosofien, kombinert med moderne 
teknologi, har vi utviklet et flerfunksjonelt høreapparat 
som formidler "Kjærlighet ved første lyd". 

Introduksjon til Phonak Naída Marvel:
• Kraftig og fyldig lyd 
•  Kan kobles til smarttelefoner (iOS® og 

Android™), TV, Roger-mikrofoner og mer
• Pålitelig
•  Smart app 

Naída er det mest pålitelige 
kraftige høreapparatet.1



Kjærlighet ved første 
lyd ... hver eneste dag!

•  Bedre taleforståelse i støy 
med Roger2

•  Redusert energibruk ved  
lytting i støy*3

• Bedre arbeidsminne i støy*3

• Bluetooth®-streaming

* Med StereoZoom sammenlignet med Real Ear Sound



Kjærlighet ved første 
lyd ... hver eneste dag!

Fra det øyeblikket du setter Phonak Naída Marvel-
høreapparatene på for første gang, kan du forvente 
en eksepsjonell hørselsytelse. Vi har oppnådd dette 
ved å ta den dokumenterte ytelsen til teknologien  
vår og forbedret den på alle måter.

Denne nye generasjonen Phonak-teknologi  
i Naída Marvel gjenkjenner og tilpasser seg automatisk 
flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere4. 

Nyt bedre taleforståelse i støy og på avstand med 
Roger2, samt redusert energibruk ved lytting i støy3, 
og bli overrasket over hvor godt høreapparatene 
fungerer i hverdagslivet ditt. 

Når alt kommer til alt, god hørsel gjør at du kan delta 
og kommunisere mer! Når du kombinerer det med 
fyldig lydkvalitet og smarttelefon- og TV-tilkobling,  
så er det en ganske god grunn til å elske Marvel...  
hele dagen, hver dag!



Hva er det som gjør 
Naída Marvel 
fantastisk?
Å holde kontakten er en del av hverdagen vår. Phonak 
Naída Marvel er designet for enkelt å holde deg koblet 
til telefonsamtaler, meldinger, e-poster, TV, mange 
apper og elektronikk samtidig som det gir kraftig og 
fyldig lyd. 

Tilkobling til smarttelefon
Phonak Naída Marvel er verdens første superkraftige 
bak-øret-apparat med hands-free samtaler som 
streamer lydinnhold direkte fra iOS, Android eller andre 
Bluetooth®-aktiverte enheter.

Samtaler kan besvares eller avvises med et enkelt trykk 
på knappen, selv om telefonen er på andre siden av 
rommet. I tillegg kan du stille inn telefonvarslene til å 
høres i Marvel-høreapparatene. 

PartnerMic

TV Connector



TV- og multimediaopplevelse 
Naída Marvel har AirStream™-teknologi for å streame 
fra alle TV- og stereoanlegg. Kos deg med dine 
favorittprogrammer og -filmer med en enkel plug and 
play-løsning kalt TV Connector.

Det er akkurat som å bruke trådløse hodetelefoner – 
kanskje enda bedre, fordi denne nye teknologien gjør 
det mulig for Naída Marvel å skille mellom streamede 
tale- og musikksignaler og justeres automatisk for 
optimal lydkvalitet. 

Phonak PartnerMic™
AirStream brukes også til å streame fra Phonak 
PartnerMic. Det er enkelt å bruke for samtaler på 
tomannshånd og er alltid retningsbestemt uavhengig 
av posisjon.

Hva du kan forvente:
• Kan kobles til smarttelefoner – iOS og Android
• Kan kobles til en rekke elektroniske enheter
•  Høreapparater som kan brukes som trådløse 

stereohodetelefoner
•  Ekstra lang streamingtid med TV Connector takket 

være AirStream-teknologi



Øk hørselsytelsen med Roger™-teknologi 
I situasjoner hvor støy og avstand påvirker hørselen 
din, kan taleforståelse fortsatt være spesielt 
utfordrende. Det er her Roger kommer inn i bildet,  
for å øke hørselsytelsen.2

 
Roger-teknologi blir sett på som en trådløs digital 
målestokk. Den fungerer ved å fange opp stemmen  
til den som snakker, gjennom en Roger-mikrofon og 
overføre den trådløst til lytteren, samtidig som 
bakgrunnsstøyen reduseres. 
 
Phonak Naída Marvel med RogerDirect™ lar Roger-
teknologien streame direkte til Marvel høreapparater 
uten å koble til en ekstern mottaker (installasjon 
kreves). Med denne unike innovasjonen kan du delta 
fullt ut i samtaler selv i støyende omgivelser som 
restauranter og møter på jobben.

Hva du kan forvente:
• Uslåelig løsning for utfordrende lyttesituasjoner
• Utformet for å bedre taleforståelsen i støy og på 

avstand
• Diskré og tiltalende







myPhonak app
Denne brukervennlige 
appen er den smarteste 
måten å få mest mulig 
ut av Marvel-
høreapparatene på. 
Takket være ulike 
appfunksjoner kan du 
føle deg helt trygg på 
at dine personlige 
hørselsbehov blir 
dekket når det trengs.5 

Hva du kan forvente:
•  Fjernkontroll: Juster og kontroller volumet til 

høreapparatene ved å velge et program eller scenario 
eller tilpass lyden enda mer med avanserte funksjoner

• Mine høreapparater: Få mer informasjon om status 
på høreapparatenes oppladbare batteri, personlig 
tilpassede programmer og statistikk 

App-solutely 
Marvelous!



Det mest pålitelige 
kraftige 
høreapparatet1

Siden lanseringen av vårt første høreapparat i 1978 har 
vi kontinuerlig laget hørselsløsninger som er designet 
for å gi alle med et stort til svært stort hørselstap 
en best mulig opplevelse av lyd.

Det nye Naída M-SP drives av dokumentert Marvel 
teknologi og er et førsteklasses høreapparat med 
dedikerte nøkkelfunksjoner som pålitelig leverer kraften 
som trengs for å håndtere hørselstapet.

Disse robuste høreapparatene lar deg fortsette med  
de daglige aktivitetene dine, vel vitende om at de vil 
fungere pålitelig og tåle selv de tøffeste lyttesituasjoner.

• Støvavvisende6

• Vannavvisende6

• Hele dagen, hver dag

 

Vann- og støvavvisende (IP68)6



Farger

Sand Beige Sandalwood Chestnut Champagne Silver Gray

Graphite Gray Alpine WhiteVelvet Black Beige

Naída Marvel leveres 
i flere farger for å 
passe til nettopp 
dine behov



1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Kontakt 
marketinsight@phonak.com hvis du ønsker mer informasjon. Basert 
på Customer Satisfaction Survey 2017 

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with 
adaptivedigital and FM wireless technology by listeners who use hearing 
aids.American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise 
processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory 
effort: an EEG study. Manuskript under utarbeidelse. Forventet 
i begynnelsen av 2020.

4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hentet fra  
www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2020.

5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid 
Support: The Next Frontier. Journal of the American Academy of 
Audiology, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093,  
besøkt 19. februar 2020.

6 IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett. Det tålte å 
være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et 
støvkammer i henhold til standarden IEC60529. 

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av 
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er 
lisensiert.

iOS er et varemerke som tilhører Cisco, Inc.

Android er et varemerke som tilhører Google, Inc.



Det er ikke bare 
et fantastisk 
høreapparat.
Det er et  
flerfunksjonelt  
vidunder.



Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for 
å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har 
vi jobbet utrettelig med å utvikle banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre folks liv,  
sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no
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