
Phonak NaídaTM Marvel
Love at first sound



Marvel är ett uttryck 
för vår passion 
att förbättra hörsel 
utan begränsningar



I mer än 70 år har Phonak ständigt strävat efter att 
skapa hörapparater som förbättrar livskvaliteten.  
Med varje ny Phonakprodukt har vi flyttat fram 
gränserna för hörseltekniken och skapat lösningar 
som ger utmärkt hörselfunktion, är lätta att använda 
och ger en verklig känsla av välbefinnande. 

Vår senaste skapelse är följden av år av omfattande 
forskning och utveckling som tillsammans har bildat 
en fantastisk teknisk produkt. Vi har fokuserat på det 
du vill ha och förväntar dig från en första klassens 
hörapparat – en tydlig och rik ljudupplevelse. 

Med den här filosofin tillsammans med modern teknik 
har vi utvecklat en multifunktionell hörapparat som 
förmedlar en kärlek till ljudet. 

Vi presenterar Phonak Naída Marvel:
• Tydligt och detaljrikt ljud 
•  Ansluter till smartphones  

(iOS® och Android™), TV, Roger-mikrofoner 
och mer

• Pålitlig
•  Smarta appar 

Naída är den mest 
betrodda hörapparaten.1



Love at first sound... 
varje dag!

•  Bättre talupfattning i buller  
med Roger2

•  Minskad lyssningsansträngning 
i buller*3

• Bättre minnesåterskapning i buller*3

• Bluetooth®-streaming

* Med StereoZoom jämfört med Real Ear Sound



Love at first sound... 
varje dag!

Från första gången du använder dina Phonak Naída 
Marvel kan du förvänta dig en oslagbar hörselfunktion. 
Vi har uppnått det genom att ta vår tekniks beprövade 
funktioner och förbättra dem på alla upptänkliga vis.

Den nya generationens Phonakteknik känner igen och 
anpassar sig automatiskt till fler lyssningssituationer 
än någonsin.4 

Få bättre talupfattning i buller och på avstånd med 
Roger,2 samt minskad lyssningsansträngning i buller3 
och bli fascinerad av hur väl dina hörapparater 
fungerar i ditt vardagsliv. 

Trots allt, när du hör bra kan du delta och kommunicera 
mer och det bidrar till ditt självförtroende! Kombinera 
det med tydlig ljudkvalitet, anslutningsmöjligheter  
till mobiltelefoner och TV – det är några ganska bra 
anledningar att älska Marvel... hela dagen, varje dag!

* Med StereoZoom jämfört med Real Ear Sound



Vad är det som  
gör Naída Marvel  
så fantastisk?
Att vara uppkopplad är en del av våra dagliga liv. 
Phonak Naída Marvel har utformats så att du enkelt 
kan vara ansluten till dina telefonsamtal, meddelanden, 
e-post, TV, en rad olika appar och elektronik samtidigt 
som du får tydligt och detaljrikt ljud. 

Anslutning till mobiltelefoner
Phonak Naída Marvel är en stark hörapparat med 
handsfree telefonsamtal som streamar ljud direkt från 
iOS, Android eller andra Bluetooth®-enheter.

Samtalen kan besvaras eller avvisas med en enkel 
knapptryckning, även om din telefon är i en annan  
del av rummet. Dessutom kan du ställa in dina 
telefonaviseringar så att de hörs genom dina Marvel. 

PartnerMic

TV Connector



TV och multimediaupplevelse 
Naída har vår egen AirStream™ Technology för att 
streama från TV och ljudsystem. Se dina favoritprogram 
och filmer på TV med en enkel lösning - TV Connector.

Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, om 
inte bättre. Ny teknik gör att Naída Marvel kan skilja 
mellan tal- och musiksignaler i överföringen och 
justera ljudet automatiskt för bästa möjliga kvalitet. 

Phonak PartnerMic™
AirStream används även för att streama från Phonak 
PartnerMic. Den är enkel att använda för samtal på tu 
man hand och har alltid riktverkan oavsett placering.

Det här kan du förvänta dig:
• Ansluter till mobiltelefoner – iOS och Android
• Ansluter till en mängd annan vardagselektronik
• Hörapparaterna kan användas som trådlösa 

stereohörlurar
• Extra lång streamingtid med TV Connector tack  

vare AirStream-teknik



Hör bättre med Roger™-teknik 
I situationer där buller och avstånd påverkar din hörsel 
kan det vara särskilt svårt att höra vad som sägs. Här 
kan Roger-mikrofoner hjälpa dig att höra bättre.2

 
Roger-teknik anses som en standard för trådlös, digital 
kommunikation. Den fångar upp talarens röst genom 
en Roger-mikrofon och överför den trådlöst till 
lyssnaren, samtidigt som den minskar bakgrundsbullret. 
 
Phonak Naída Marvel med RogerDirect™ låter Roger-
teknik streama direkt till Marvel hörapparater utan en 
extern mottagare (kräver installation). Med den här 
unika innovationen kan du även delta i samtal i miljöer 
med störande bakgrundsljud, som restauranger och 
möten på jobbet.

Det här kan du förvänta dig:
• Oslagbar lösning för svåra lyssningssituationer
• Gjord för att förbättra taluppfattningen i buller  

och på avstånd
• Diskreta och attraktiva







myPhonak app
Den lättanvända appen 
är det smartaste sättet 
att få ut bästa möjliga 
funktion från dina 
Marvel hörapparater. 
Tack vare olika 
appfunktioner kan du 
tryggt lita på att dina 
personliga hörselbehov 
alltid tas om hand.5 

Det här kan du förvänta dig:
•  Fjärrkontroll: Justera och kontrollera hörapparaternas 

ljudvolym genom att välja ett program eller genom att 
anpassa ljudet ytterligare med avancerade funktioner

• Mina hörapparater: Få mer information om 
hörapparaternas batteristatus, individuella program 
och statistik 

App-solut 
fantastisk!







Den mest betrodda 
hörapparaten1

• Dammtålig
• Vattentålig6

 



Sedan vi lanserade vår första hörapparat 1978 så har  
vi kontinuerligt jobbat med att skapa hörsellösningar 
för att föra alla med grav till mycket grav 
hörselnedsättning närmare ljudet.

Naída M-SP innehåller betrodd Marvelteknik, och är  
en avancerad hörapparat med teknik specifikt för  
grava hörselnedsättningar.

De här tåliga hörapparaterna gör att du kan fortsätta 
att utöva dina dagliga aktiviteter och vara säker på att 
de kommer att fungera väl och klara även de svåraste 
lyssningssituationerna.

Smuts- och fuktskyddade IP68



Naída Marvel finns 
i flera färger för  
att passa dina 
individuella behov



Färger

Sand Beige Sandalwood Chestnut Champagne Silver Gray

Graphite Gray Alpine WhiteVelvet Black Beige



1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Kontakta  
marketinsight@phonak.com om du vill ha ytterligare information. 
Baserad på en Customer Satisfaction Survey 2017. 

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive-
digital 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. Manuskriptet under förberedelse. Förväntas början 
av 2020.

4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hämtad från 
www.phonakpro.com/evidence, den 19 februari, 2020.

5 Angley, G. P., Schnittker, J. A. och 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,  
åtkomst 19 februari, 2020.

6 IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har 
blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt 
vatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta 
timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529. 

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör 
Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova  
sker på licens.

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.



Det är inte bara en 
fantastisk hörapparat.
Det är ett underverk  
med många funktioner.



Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning 
för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt 
vår övertygelse och utvecklat banbrytande 
hörsellösningar som berikar våra användares liv, 
socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se
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