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A Sonova brand

Dedikeret power hørelse der 
bringer dig tættere på

Phonak NaídaTM B



Førsteklasses ingeniørkunst

Førsteklasses ingeniørkunst og design gør Naída B til 
en meget effektiv og pålidelig løsning. 

De smukt designede Naída B-modeller er udstyret 
med avanceret teknologi indkapslet i et vandafvisende 
og støvtæt hus, der er fremstillet af højteknologiske 
kompositmaterialer. 

Modeller 

Farver

Naída B-R RIC Naída B-SP Naída B-UP

01T7

Beige

Sandalwood

P1 P2P3 P4 P5

Sand Beige Chestnut Champagne

P8

Alpine White

P6 P7

Silver Gray Graphite Gray Velvet Black

"Med Naída får man adgang til 
alle verdens vidunderlige lyde!"
Laura A., Storbritannien



Det af Phonaks genopladelige 
høreapparater der byder på flest 
funktioner.

Den pålidelige indbyggede litium-ion-teknologi øger 
kapaciteten med 40 % i forhold  
til traditionelle genopladelige batterier og understøtter 
dermed Naída B-R RIC's enestående ydelse. Disse 
høreapparater er udstyret med avancerede, men 
brugervenlige opladningsmuligheder, så du kan lade 
dem op overalt. De kan lades helt op på blot tre timer, 
hvorefter der er mulighed for hele 24 timers* hørelse.

Naída B-R RIC, som er det af Phonaks genopladelige 
høreapparater, der byder på allerflest funktioner, giver 
dig ganske enkelt bedre hørelse – uanset hvor du er, 
og uanset hvad du laver.

Phonak Power Pack
• Nem at sætte fast på Phonak Charger Case
• Perfekt til korte ture uden  

adgang til strøm

Phonak Charger Case RIC
• Oplader, tørresæt og beskyttende hårdt 

etui i ét
• Indeholder et renseværktøj

Phonak Mini Charger RIC
• Kompakt opladningsmulighed

*Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.  

Se www.phonakpro.dk/evidence



Bedre evne til at høre diskant lyde

Kraftig til svær hørenedsættelse påvirker typisk de 
områder i øret, der bruges til at opfatte diskantlyde, og 
når man mister evnen til at høre disse vigtige detaljer i 
tale, bliver det vanskeligt og til tider meget udmattende 
at kommunikere i dagligdagen. 

Siden 2007 har vi været førende inden for 
frekvenskompression og derved gjort det lettere at høre 
disse meget vigtige diskantlyde. Det kan eksempelvis være 
lyden af barnestemmer, konsonanter i tale (f.eks. /s/ og /f/) 
eller fuglenes kvidren. Det har udmøntet sig i funktionen 
SoundRecover2, som opretholder lydkvaliteten ved lave 
frekvenser (baslyde) og gør det lettere for dig at høre 
diskantlyde.1, 2, 3

Fremragende taleforståelighed

På steder med støj kan det være meget svært at høre, 
hvad der bliver sagt, og blot en lille stigning i 
baggrundsstøjen kan reducere taleforståeligheden med 
hele 20 %.7

De ultraeffektive Naída B-høreapparater er udstyret 
med den såkaldte Binaural VoiceStream Teknologi™, 
som indebærer, at der overføres signaler mellem de 
to høreapparater i realtid, så der omgående høres tale i 
begge ører, også selv om lyden kun er blevet registreret 
af det ene høreapparat. Det giver fremragende 
taleforståelighed og gør det lettere at høre, hvad der 
bliver sagt, på steder med baggrundsstøj og i andre 
udfordrende lyttesituationer4, 5, 6 – f.eks. når du taler i 
telefon eller kører i bil, hvor det ikke er muligt at se 
direkte på den, der taler.  

*Forventet resultat ved fuld opladning samt op til 80 minutters trådløs streaming.  

Se www.phonakpro.dk/evidence



Bedre hørepræstation tæt på og over 
større afstande

I støjende omgivelser, hvor dine høreapparater er 
presset til det yderste, kan du trygt stole på Roger. Det 
er meget vigtigt for livskvaliteten, at man er i stand til 
at høre, hvad der bliver sagt, uanset om man befinder 
sig i en restaurant, deltager i et forretningsmøde eller 
slapper af i sofaen derhjemme.

Roger-systemet omfatter et udvalg af mikrofoner og 
tilhørende modtagere, som sikrer, at lyden fra den, der 
taler, overføres direkte til dine ører, så du kan deltage 
aktivt i og få det fulde udbytte af de ting du foretager 
dig.

Se flere Roger produkter på vores hjemmeside 

Roger Select™
En alsidig mikrofon, der passer 
perfekt til stationære situationer. 
Når den placeres på et bord, er den 
i stand til automatisk at registrere, 
hvem der taler, og flytte fokus til 
den pågæl dende. Du kan selv 
vælge, hvem du vil lytte til, og den 
kan også bruges til at overføre 
lyden fra multimedieenheder.

Roger Pen™
En handy mikrofon til forskellige 
lyttesituationer. Den er meget 
kompakt og dermed nem at bruge 
i situationer, hvor den, der taler,  
er langt væk, eller hvor der er 
meget støj. Den er udstyret med 
Bluetooth- 
forbindelse til telefonsamtaler.
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A Sonova brand

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har 
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere 
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale 
og det følelsesmæssige plan. Life is on. 

www.phonak.dk

Life is on
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