De hoorervaring die al uw
verwachtingen overtreft

Life is on

Toegang tot meer gesprekken in het
dagelijks leven

Naída V is het Power-hoortoestel van Phonak dat
een totaal nieuwe luisterervaring levert.

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.

Bij Phonak weten we dat u verwacht met een
hooroplossing goed te kunnen horen en spraak te
kunnen verstaan in verschillende soorten situaties.

Door de toegang tot hoogfrequente geluiden te
vergroten, biedt dit hoortoestel betere algehele
hoorprestaties en behoudt het tegelijkertijd een
uitzonderlijke geluidskwaliteit.
Dankzij de verbeterde hoorprestaties van Naída V
krijgen meer mensen de kans om kleinere toestellen
te gebruiken.

Met Naída™ V heeft Phonak een innovatief
hoortoestel ontworpen dat als doel heeft de
hoorbaarheid van geluiden die belangrijk zijn in uw
dagelijkse leven te verbeteren.

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.

Wanneer dit hoortoestel met Roger™-technologie
gecombineerd wordt, kunt u bij lawaai en over
afstand 62% beter spraakverstaan dan mensen met
een normaal gehoor. Deze toonaangevende
technologieën geven u toegang tot meer gesprekken
in het dagelijks leven.

www.phonak.com

Door de behuizing, waarvan de robuustheid, vochten stofbestendigheid met 60%* is verbeterd, biedt
de Naída V ongeëvenaarde betrouwbaarheid en
gemoedsrust voor alle gebruikers van Powerhoortoestellen.

Vraag om een gratis demonstratie,
want horen is geloven!
Uw audicien:
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*In vergelijking met voorgaande modellen.

Power-hooroplossingen

Toegang tot meer gesprekken in het dagelijks leven

Geniet van nog meer belangrijke
momenten
Gesprekken in
grote groepen

In een restaurant
of rumoerig café

In een auto

Verstaan via
mobiele telefoon

Tv-kijken

Tijdens
vergaderingen

Gesprekken in
kleine groepen

Buitenshuis

Genieten
van muziek

Vrijetijdsactiviteiten

Tijdens één-opéén-gesprekken

Phonak Naída V

Roger Pen of Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic

Naída V levert verbeterde
kracht plus prestaties en
benut baanbrekende Phonakfuncties voor een verbeterde
algehele hoorbaarheid. Door
de extra kracht en smallere
behuizing, is het mogelijk dat
u nu een kleiner toestel kunt
gaan gebruiken.

Roger Pen of Roger EasyPen
zijn veelzijdige en stijlvolle
draadloze microfoons die
u de mogelijkheid bieden
om te verstaan bij lawaai
en over afstand. Ze dempen
achtergrondlawaai zodat u in contact
kunt blijven in bijna elke luistersituatie.
De microfoons zijn volledig automatisch
en eenvoudig te gebruiken.

De Roger Clip-On Mic is een
discrete draadloze microfoon
die uw gesprekspartner op zijn
of haar overhemd, blouse of
jasje draagt. Zet de Roger
Clip-On-Mic eenvoudig vast op
de kleding en laat de microfoon
het werk doen. De microfoon
helpt u gesprekken te verstaan
bij lawaai en over afstand.

De Roger Table Mic is een
draadloze microfoon die
speciaal is ontworpen voor
kleine en grote vergaderingen.
Plaats deze simpelweg op tafel
en u verstaat duidelijk wat er
wordt gezegd. U kunt vervolgens
op het werk focussen in plaats
van op het horen.

Over afstand

