Verbeter de prestaties
van uw hoortoestellen
draadloze accessoires

De moderne technologie voor hoortoestellen maakt
het horen en verstaan in bijna alle situaties tot
een prettige ervaring. Maar aan de telefoon, bij het
TV-kijken of in een rumoerige omgeving kan het
volgen van een gesprek frustrerend zijn en dan zijn
soms uw hoortoestellen alleen niet meer genoeg.
Voor dit soort situaties bieden wij u de draadloze
accessoires van Phonak.
Versta meer van elk gesprek met onze nieuwe
gebruiksvriendelijke draadloze accessoires die speciaal
ontworpen zijn voor uitdagende situaties.

Het verschil zal u versteld doen staan
Probeer onze nieuwste draadloze accessoires zelf om
te ervaren wat er tegenwoordig mogelijk is.
Of het nu gaat om onze geavanceerde richtmicrofoons,
onze DECT telefoon of onze audiostreamer, onze
accessoires zullen de geluidskwaliteit precies daar
waar nodig verbeteren, ongeacht de situatie. U zult
onder de indruk zijn.
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat u met
de nieuwe draadloze Roger microfoons 54% meer kunt
verstaan in gezelschap dan met enig ander beschikbaar
product.1 Onafhankelijk onderzoek heeft ook
aangetoond dat met de draadloze DECT-telefoon van
Phonak het spraakverstaan met meer dan 40%
verbeterd kan worden ten opzichte van een standaard
telefoon.2
Stelt u zich eens voor wat voor positieve invloed
het beter kunnen verstaan bij lawaai en over afstand
zal hebben op uw leven.
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Het gemak van één druk op de knop
De draadloze accessoires van Phonak zijn ontworpen
voor meer gemak en gemoedsrust. Het bedienen van de
nieuwste draadloze accessoires is zo eenvoudig als het
indrukken van een knop.
De Roger Pen analyseert en configureert zichzelf en
communiceert met slechts één druk op de knop met
uw hoortoestellen. Bovendien is onze DECT telefoon
erg eenvoudig te gebruiken; u kunt de telefoon gewoon
aansluiten en hij is klaar voor gebruik!

Eindelijk genieten van een
gesprek in een restaurant
Deze situatie komt u maar al te bekend voor: U bent
in een druk restaurant of bar en wordt omgeven door
luide gesprekken, lachende mensen of muziek. In dit
soort omgevingen heeft u moeite het gesprek te
volgen.
De Roger Pen microfoon brengt hier verandering in.
Het onderdrukt het achtergrondlawaai en verzendt de
stem die u wilt horen direct naar uw hoortoestellen.
Plaats de microfoon op de tafel, houd hem vast in uw
hand of geef hem aan de spreker. De microfoon is
geschikt voor bijna elk hoortoestel, cochleair
implantaat en BAHA. Bovendien is de microfoon
intuïtief en eenvoudig te gebruiken en kan ook samen
met andere Roger Pennen en Roger Clip-On Mics
gebruikt worden in een netwerk.

De Roger Pen is ideaal in gezelschap of
over afstand. Voorbeelden van situaties
zijn:
Familiebijeenkomsten
Eén-op-één gesprekken
• Restaurants en bars
• Vergaderingen of colleges
•
•

Ook behulpzaam bij:
TV, PC, MP3, enz.
• Mobiele telefoongesprekken
•

Vergoeding:
Informeer bij uw audicien of u in aanmerking komt
voor vergoeding of ga naar www.vergoedingsolo.nl.

Eindelijk genieten van een
één-op-één gesprek
Met deze situatie bent u wellicht ook bekend: U bent
met uw partner of kind thuis, bij de supermarkt of zit
in de auto. In dit soort omgevingen heeft u moeite het
gesprek te volgen.
De Roger Clip-On Mic is een eenvoudig te gebruiken
draadloze microfoon voor één-op-één-gesprekken in
rumoerige situaties. Deze discrete accessoire wordt op
de kleding van de gesprekspartner vastgeklemd en kan
ook samen met andere Roger Pennen en Roger Clip-On
Mics gebruikt worden in een netwerk.

De Roger Clip-On Mic is de ideale
partner microfoon. Voorbeelden van
situaties zijn:
Gesprek in de auto
Eén-op-één gesprekken
• Supermarkt, winkels
•
•

Ook behulpzaam bij:
•

TV, PC, MP3, enz.

In contact blijven
met uw vrienden
U herkent dit vast: u probeert thuis te telefoneren met
een vriend. Maar op de achtergrond staat de televisie
aan, zijn er kinderen aan het spelen of klinkt er muziek.
Er is op dat moment te veel lawaai om het gesprek te
kunnen volgen. Het kan zijn dat u na verloop van tijd
het gebruik van de telefoon vermijdt, waardoor u
misschien zelfs het contact verliest met dierbare
vrienden.
De draadloze DECT CP1-telefoon van Phonak kan
uitkomst bieden! Hoewel de DECT eruitziet als een
standaardtelefoon is deze eigenlijk zeer vernuftig. De
DECT-telefoon verzendt gelijktijdig geluid naar
beide oren, vermindert lawaai en maximaliseert het
spraakverstaan. Het beschikt zelfs over een ‘boostermodus’ als u onverhoopt uw hoortoestellen niet draagt.
En omdat het ook als normale telefoon functioneert,
kan het hele gezin er gebruik van maken!
De Phonak DECT CP1 is ideaal voor:
Telefoongesprekken in huis
• Telefoongesprekken in kleine kantoren
•

Let op! De zendfunctie van deze telefoon is alleen mogelijk bij
Phonak hoortoestellen met draadloze functies

Plezier in TV-kijken
voor het hele gezin
Het is een bekend dilemma: u moet het volume van de
TV hoger zetten om goed te verstaan, maar uw partner
wil het volume graag zachter.
Phonak ComPilot met TV Link S is de oplossing die u
zocht. Deze accessoire verandert uw Phonak
hoortoestellen in een draadloze headset met stereo
geluidskwaliteit.
Bovendien kan de ComPilot voor meer dan alleen de
TV gebruikt worden. Vanwege de Bluetooth-optie kan
de ComPilot eenvoudig worden gekoppeld met
verschillende Bluetooth-apparaten. Deze optie maakt
het een uitermate handige uitbreiding op uw
hoortoestellen. Ook mobiel bellen wordt zo weer
mogelijk.
Daarnaast is het mogelijk de ComPilot uit te breiden
met de Remote Mic. Een draadloze microfoon voor
één-op-één gesprekken in rustige situaties.
Vergoeding:
Informeer bij uw audicien of u in aanmerking komt
voor vergoeding of kijk op:
www.phonakclub.nl/vergoeding

De Phonak ComPilot met TVLink S
is ideaal voor:
•

TV-kijken

Ook behulpzaam bij:
Luisteren naar muziek
•	Bekijken van films op uw
computer of tablet
• Mobiel telefoneren
•

De Phonak ComPilot met
RemoteMic is ideaal voor:

•

Één-op-één gesprek in rustige
omgevingen waarbij de afstand
tot de spreker een rol speelt

Let op! De zendfunctie van de ComPilot is alleen mogelijk bij
Phonak hoortoestellen met draadloze functies

Eenvoudige
bediening
Met de PilotOne afstandsbediening is de regeling van
uw hoortoestellen binnen handbereik. U kunt hiermee
eenvoudig het volume en de programmaselectie
wijzigen.

De Phonak PilotOne is ideaal voor:
•

Volume- en programmawijziging

Horen is geloven
Onze draadloze accessoires zijn met niets waar u
bekend mee bent te vergelijken.
We zijn er zelfs van overtuigd dat u versteld zult
staan hoeveel meer u kunt horen in bijvoorbeeld de
volgende situaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumoerige restaurants en cafés
Luidruchtige bars
Familiebijeenkomsten
Eén-op-één gesprekken met een partner, vriend
of kind
Gesprekken in de auto
TV-kijken
Naar muziek luisteren op uw muziekinstallatie,
computer of MP3-speler
Online videogesprekken
Mobiel telefoneren in de auto of onderweg
Telefoongesprekken via uw huistelefoon of
telefoon van een klein kantoor
Colleges, vergaderingen en presentaties met één
of meerdere sprekers

Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven; u
kunt onze draadloze accessoires zelf ervaren! Neem
vandaag nog contact op met uw audicien om een
demonstratie in te plannen of luister online
op www.phonak.nl/boost.
Want horen is geloven.

Life is on
We laten ons inspireren door de wensen van
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en
zorg. Door op een creatieve manier de grenzen van
de technologie op te zoeken, ontwikkelen we
innovaties waarmee mensen kunnen horen,
verstaan en meer van het leven en de geluiden
kunnen genieten.
Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.

Uw audicien:

• Vraag uw audicien wat deze
accessoires u kunnen bieden. Uw
gehoor is bepalend voor het te
behalen resultaat.
• Het gebruik van Phonak accessoires
kan een hoger batterijverbruik geven
van uw hoortoestellen.
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