
Power-hooroplossingen
Toegang tot meer gesprekken in het dagelijks leven
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Verstaan via  
mobiele telefoon  
of vaste telefoon

Tijdens 
vergaderingen

In een auto

Gesprekken in 
grote groepen Tv kijken

Toegang tot meer gesprekken in het dagelijks leven

De mogelijkheid om spraak te verstaan en te communiceren in alle situaties is 
uiteindelijk wat cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies nodig hebben.

Sinds het eerste Power-hoortoestel in 1978 werd geïntroduceerd, heeft Phonak  
er onophoudelijk naar gestreefd om de beste hoortoestellen te ontwikkelen voor 
cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Onze deskundigheid, ons 
verlangen en onze toewijding om mensen te helpen toegang te krijgen tot meer 
gesprekken in het dagelijks leven, is onze belangrijkste drijfveer om de grenzen 
van de technologie te verleggen en de meest innovatieve oplossingen te bedenken 
om de meest lastige hoorsituaties te overbruggen.

In een restaurant 
of rumoerig café
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Buitenshuis Genieten van 
muziek

Tijdens één-op-
één-gesprekken

Gesprekken in 
kleine groepen Over afstand

Met de introductie van de krachtige Naída™ V 
heeft Phonak een oplossing bedacht om 
onovertroffen hoorbaarheid en spraakverstaan te 
bieden. Wanneer deze wordt gecombineerd met 
het Roger™-portfolio, opent dit de deur naar een 
geheel nieuw luisterniveau.

Vrijetijdsactiviteiten
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Naída V

Meer horen dan u zich voor kunt stellen 

Met de lancering van de eerste Naída-producten heeft Phonak de lat hoog gelegd in 
de industrie door middel van innovatieve hooroplossingen die zijn ontworpen om aan 
de individuele behoeften van luisteraars met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies te 
voldoen. De Venture-technologie is nu nog verder ontwikkeld om deze specifieke 
wensen te vervullen met behulp van de krachtige Naída V.

Naída V-hoortoestellen van Phonak bieden meer output en toegang tot geluid, dankzij 
innovatieve functies.

Verbeterde hoorprestaties 
•	Hoogfrequente geluiden zijn beter te horen1: SoundRecover2 maakt gebruik van 

een geheel nieuw algoritme dat de toegang tot hoogfrequente geluiden verbetert, 
terwijl de geluidskwaliteit behouden blijft. 

•	Meer hoorbaarheid met 6 dB2 meer output: nieuwe innovaties maken een 
duidelijk opmerkbaar verschil in hoorbaarheid door aanvullende versterking en 
output te bieden. 

Meer vertrouwen en betrouwbaarheid
•	60% steviger: de behuizing van de Naída V is steviger dan ooit tevoren.  

Uitstraling
•	Kleinere apparaten voor meer mensen: doordat de hoortoestellen krachtiger zijn, 

kunnen er kleinere toestellen worden aangepast bij meer gebruikers.

1  Inern onderzoek van Phonak waarbij luisteraars met zeer ernstig gehoorverlies zijn betrokken  
en Naída Q90-SP of Naída Q90-UP wordt vergeleken met SoundRecover.

2  Tot wel 6 dB van de xUP-ontvanger en voor luide inputbronnen tot 5 dB van BroadBooster 
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Verbeterde hoorprestaties 

Hoogfrequente geluiden zijn beter te horen  
SoundRecover2 is ‘s werelds eerste adaptieve algoritme voor frequentiecompressie. Het benut de 
voordelen van SoundRecover op een geheel nieuw niveau. Zelfs bij gehoorverlies waarbij het 
lastig is om gehoorverlies aan te passen doordat er weinig bruikbaar hoogfrequent gehoor 
beschikbaar is, kan geluid worden gecomprimeerd tot een hoorbaar niveau. Het adaptieve 
gedrag zorgt ervoor dat het verlagen van hoogfrequent geluid uitsluitend plaatsvindt wanneer 
dit noodzakelijk is. Daardoor blijft de geluidskwaliteit van lage- en midden-frequenties 
behouden, terwijl de hoogfrequente geluiden hoorbaar worden. SoundRecover2 biedt cliënten 
met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies een geweldige luisterervaring doordat SoundRecover2 
een optimale balans tussen de hoorbaarheid van hoogfrequente geluiden en de geluidskwaliteit 
behaalt.

Voor meer bewijs gaat u naar www.phonakpro.com/evidence

Meer hoorbaarheid tot wel 6 dB meer output 
Cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, voornamelijk degenen met sensorineuraal 
verlies in combinatie met ernstig geleidingsverlies, vereisen een krachtiger hoortoestel voor een 
merkbaar verschil in hoorbaarheid.

•	BroadbandBooster: een nieuwe manier om signalen te digitaliseren, samplen en te filteren, 
verbetert de versterking en output voor luide breedband inputsignalen, zoals spraak, tot wel 5 
dB. Inkomende middelmatige en luide breedbandsignalen worden beter hoorbaar zonder 
vervorming door peak clipping. 

•	Nieuw mechanisch en akoestisch ontwerp: de nieuwe xUP-ontvanger voor Naída V-RIC biedt 
aanvullende versterking en output tot wel 6 dB in de lage frequenties zonder verhoogd 
batterijverbruik. 

•	Naída V-SP met een batterijtype 13 biedt een MPO die vergelijkbaar is met Naída Q-UP met 
een batterijtype 675. 

Voor meer bewijs gaat u naar www.phonakpro.com/evidence
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AutoSense OS™
AutoSense OS is een besturingssysteem in de kern van het hoortoestel dat altijd de beste 
instellingen selecteert om automatisch de hoorprestaties te maximaliseren. AutoSense OS 
beschikt over ruim 200 verschillende instellingen en vangt geluiden nauwkeurig op, analyseert ze 
en mixt ze gelijktijdig om zo precies mogelijk bij de luisteromgeving van de cliënt te kunnen 
aansluiten. Het stelt cliënten in staat om te genieten van naadloze allround hoorprestaties in 
verschillende luistersituaties.

AutoSense OS activeert Binaural VoiceStream Technology™ om het spraakverstaan te 
maximaliseren. Handmatige programma’s zijn ook beschikbaar voor verbeterde bedieningsopties, 
indien gewenst.

Binaural VoiceStream Technology™
Hoe ernstiger het gehoorverlies, hoe moeilijker het is. Daarom biedt Phonak Naída V de meeste 
geavanceerde functies aan die gebaseerd zijn op onze unieke Binaural VoiceStream Technology.  
Het streamt de volledige audiobandbreedte zonder vertraging en bidirectioneel naar beide oren, 
voor verbeterde geluidskwaliteit en ongeëvenaard spraakverstaan. 

Voor meer bewijs gaat u naar www.phonakpro.com/evidence
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Meer vertrouwen en betrouwbaarheid

60% steviger
Cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies vertrouwen sterk op hun hoortoestellen en 
verwachten daarom duurzame toestellen met een lange levensduur. De Naída V functioneert 
zelfs in de zwaarste omstandigheden en verhoogt het zelfvertrouwen van de gebruiker.

•	De Naída V is nu 60% robuuster dan zijn voorganger door het nieuwe versterkte 
glasvezelmateriaal. Dit biedt de client optimaal vertrouwen.

•	Water- en stofbestendig met een IP68-certificering. 

Uitstraling

Kleinere apparaten voor meer mensen
•	Het aanpasbereik van Naída V RIC en Naída V SP is nog verder uitgebreid, zodat zelfs mensen 

met een zeer ernstig gehoorverlies ervan kunnen genieten. Bovendien kunnen veel cliënten 
worden uitgerust met kleinere toestellen dan voorheen.

•	25% dunner dan zijn voorganger, waardoor het dragen ervan comfortabeler is en hij minder 
goed zichtbaar is.
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Naída V omvat niet alleen de meeste kracht, maar is ook de meest volledige hoortoestelportfolio 
dat momenteel op de markt verkrijgbaar is voor Power-gebruikers. Verkrijgbaar in 3 modellen, 
inclusief een RIC en 11 verschillende kleuren voor alle modellen, zodat hij aan alle persoonlijke 
voorkeuren van cliënten kan voldoen.

Fashion

Traditional

Beige (01)

Sand Beige (P1)

Amber Beige (P2)

Sandalwood (P3)

Chestnut (P4)

Champagne (P5)

Silver Gray (P6)

Graphite Gray (P7)
Velvet Black (P8)

Ruby (P9)

Petrol (Q1)

Hair & Skin

P1

P2
P3

01
P4

P5

P6

P7P8

P9

Q1
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De juiste versterking

3 modellen voor degenen die de krachtigste  
hoortoestellen nodig hebben, inclusief een RIC.

Ernstig tot zeer ernstig 
gehoorverlies, alle audiometrische 
configuraties.

Phonak Naída V-UP 
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Phonak Naída V-RIC  
xS-ontvanger
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Phonak Naída V-RIC  
xUP-ontvanger
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Phonak Naída V-RIC 
xP receiver
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Phonak Naída V-SP  
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Power SlimTube Toonbocht/mini-toonbocht

Bereik altijd uw doel met Phonak Target
In samenwerking met Otometrics heeft Phonak een nieuw geautomatiseerd geleidingssysteem voor Real ear-metingen 
ontwikkeld. TargetMatch, dat beschikbaar is in Phonak Target wanneer deze wordt geïnstalleerd in NOAH, assisteert 
audiciens door middel van de plaatsing van een probe-slang, Real ear-metingen en automatische of handmatige doelaf-
stemming.

TargetMatch integreert de aanpassing van het Phonak hoortoestel en fijnafstemmingsparameters met hardware en 
software van Otometrics’ AURICAL FreeFit, waardoor audiciens hoortoestellen rechtstreeks kunnen aanpassen en con-
troleren vanuit Phonak Target, wat leidt tot snelle en hoogwaardige Phonak-aanpassingen voor Power-gebruikers.

Voor meer informatie over AURICAL van Otometrics gaat u naar www.otometrics.com/aurical.
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Gemaakt voor prestaties. Maatwerk voor discretie. 

Phonak biedt ook een groot aantal ultra-power op maat gemaakte hoortoestellen voor 
cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Er zijn verschillende redenen waarom 
een op maat gemaakt hoortoestel een goed alternatief is voor deze specifieke groep 
cliënten, waaronder anatomie, problemen met de motoriek en natuurlijk persoonlijke 
voorkeur.

Virto V-312* en Virto V-13* met SP- of UP-ontvangers zijn de optimale op maat gemaakte 
hoortoestellen. Doordat zij alle functies en voordelen van het Venture-platform benutten, 
zijn deze op maat gemaakte hoortoestellen ontworpen om te presteren, maar toch 
discreet te blijven. Voor het horen op afstand, waarbij ruis en afstand het horen en 
verstaan lastig maken, zijn deze hoortoestellen compatibel met Roger.

* Virto V bevat SoundRecover
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Power-hooroplossingen

Het vermogen om effectief te communiceren is de belangrijkste eigenschap die cliënten 
verwachten. Of iemand zich nu in een restaurant, op het werk of in zijn/haar eigen huis 
bevindt, het verstaan van spraak speelt een zeer belangrijke factor in iemands kwaliteit van 
leven.

Zelfs de meest geavanceerde hoortoestellen kennen hun beperkingen op afstand en in ruis. 
Daarom wordt van de modernste draadloze microfoons vereist dat zij de brug naar een beter 
verstaan oversteken. Op dit gebied blinkt de Roger-microfoonportfolio uit. Deze doelgerichte 
oplossing biedt een geheel nieuwe manier van luisteren voor cliënten met ernstig tot zeer 
ernstig gehoorverlies.

De combinatie van Naída V-hoortoestellen en de technologie van Roger-microfoons is de 
perfecte oplossing om ieder luisterprobleem effectief te overbruggen. Deze hooroplossing 
verbetert de klanttevredenheid enorm door alle verschillende luistersituaties te dekken.

Zolang de afstand maar kort is en het ruisniveau niet te hoog is, bieden hoortoestellen uitstekende 
prestaties dichtbij. Zodra de afstand tussen de spreker en de luisteraar groter wordt of het ruisniveau 
toeneemt, zijn er microfoons nodig zoals die van Roger om de spraak op afstand op hoog niveau te 
houden.

StereoZoom

Directioneel

Omni- 
microfoon

Ruis

Afstand

Ru
is

ni
ve

au

Dichtbij - minder dan 1,5 m Op afstand - meer dan 1,5 m

Eén-op-één-gesprekken,  
bijv. thuis of in een klein café

Horen bij lawaai en over afstand,  
bijv. in rumoerige restaurants

Lawaaierige 
omgeving

Rumoerige 
omgeving

Rustige  
omgeving

Phonak 
Naída V
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Beter verstaan dan mensen zonder gehoorverlies

Het is wetenschappelijk bewezen dat Roger-producten eraan bijdragen dat meer woorden worden 
opgevangen, in ruis en over afstand, waardoor de brug naar een beter verstaan wordt geslagen en 
gesprekken opnieuw tot leven komen.

Een studie van Linda Thibodeau heeft uitgewezen dat gebruikers van hoortoestellen al beter 
beginnen te horen dan mensen zonder gehoorverlies vanaf 60 dB(A) als er sprake is van een grotere 
afstand tot de spreker. Maar de meest indrukwekkende resultaten werden behaald bij een ruisniveau 
van 75 dB(A). Binnen dit bereik kan de hoortoestelgebruiker 62% meer verstaan bij gebruik van 
Roger, dan mensen zonder gehoorverlies.

Linda Thibodeau PhD (2014). Comparison of Speech Recognition With Adaptive Digital and FM Remote Microphone Hearing
Assistance Technology by Listeners Who Use Hearing Aids. The American Journal of Audiology. Volume 23, 201-210, June 
2014.
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Voor meer bewijs gaat u naar www.phonakpro.com/evidence
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“Mijn cliënten hebben veel baat bij Roger 

in lastige luistersituaties. Voorbeelden 

hiervan zijn in een restaurant, tijdens 

vergaderingen of in een winkelcentrum. Ze 

kunnen beter spraakverstaan in lawaai en 

zijn zeer tevreden over het gebruiksgemak 

van Roger! Ik raad Roger ten zeerste aan 

omdat het volledig voldoet aan de hoogste 

luisterverwachtingen van mijn cliënten!” 

H.B., audioloog, Duitsland
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Roger 

De brug naar een beter verstaan

Roger bestaat uit één of meerdere microfoons en bijbehorende ontvangers. Het vangt 
de stem van een spreker op en zendt deze draadloos naar de luisteraar, waarbij 
achtergrondlawaai wordt verminderd.

Volledige spraakhelderheid
Het Roger-signaal wordt adaptief gemixt met het microfoonsignaal van het 
hoortoestel. Bij hoge ruisniveaus wordt de versterking van de Roger-ontvanger 
automatisch verhoogd, waardoor het Roger-signaal duidelijk hoorbaar blijft boven het 
achtergrondlawaai. De microfoons van het hoortoestel blijven actief om toegang te 
bieden aan de akoestische omgeving en de eigen stem.

De instelling Roger & directioneel is een exclusief Phonak-programma dat Power-
gebruikers in staat stelt om tegelijkertijd mensen over afstand en dichtbij te horen. 
Roger & directioneel maakt spraakverstaan toegankelijker dankzij het vermogen om 
directionele microfoons adaptief te activeren op het hoortoestel op basis van het 
ruisniveau.
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Probleemloos
Roger-microfoons zijn volautomatisch en passen hun instellingen aan op het  
ruisniveau van de omgeving, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. Roger zendt  
uit op 2,4 GHz, wereldwijd een vrij toegankelijke frequentieband, zonder dat er 
programmeersoftware is vereist. Meer unieke Roger-eigenschappen:

•	Meerdere microfoons en meerdere ontvangers kunnen worden aangesloten op één 
netwerk, in tegenstelling tot eenvoudige omni-directionele Bluetooth™-microfoons 
met slechts één partner.

•	De nieuwe RogerReady-functie in Naída V activeert automatisch het Roger + 
M-programma, zonder dat er aanvullende programmering van het hoortoestel is 
vereist, zodat er te allen tijde probleemloos een Roger-ontvanger aan de Naída V 
kan worden toegevoegd.

Multifunctioneel
De volautomatische signaalverwerking die in alle modellen van de Roger-microfoons 
kan worden aangetroffen, biedt een veelzijdige oplossing die een groot aantal 
luistersituaties effectief dekt. Roger bevat ook:

•	Tv- en multimedia-functionaliteit

•	Breedband Bluetooth™ in de Roger Pen

Voor meer bewijs gaat u naar www.phonakpro.com/evidence
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Roger op het werk

Focus op het werk in plaats van op het horen
De nieuwe Roger Table Mic is de nieuwste toevoeging aan de Roger-portfolio en is 
speciaal ontworpen voor cliënten in een werkomgeving. Vergaderingen veroorzaken  
vaak hoorproblemen voor mensen met gehoorverlies. Dit is toe te schrijven aan enkele 
redenen, zoals bijgesprekken, omgevingslawaai of de afstand tussen de luisteraar en 
degene die aan het andere eind van de tafel aan het spreken is.

Door de Roger Table Mics simpelweg op de vergadertafel te plaatsen, kunnen de 
gesproken woorden van de deelnemers worden onderscheiden en wordt 
achtergrondlawaai beperkt door middel van intelligente algoritmen.

Het unieke aan Roger is de mogelijkheid om:

•	gesprekken in lawaai en over afstand te hebben met meerdere sprekers, door ieder 
van hen een Roger-microfoon te geven die is verbonden met een MultiTalker Net-
work.

•	gebruikt te kunnen worden in vergaderingen met veel mensen, door meerdere Roger 
Table Mics via een MultiTalker Network te verbinden.

•	gebruikt te kunnen worden in vergaderingen met veel mensen en een presentator, 
door meerdere Roger Table Mics te gebruiken voor de deelnemers die aan tafel zitten 
en nog een Roger-microfoon te gebruiken die door de presentator kan worden 
gedragen.
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De slimme Roger 
EasyPen

De Roger EasyPen is een 
geweldig product voor 
cliënten die op zoek zijn 
naar ultieme eenvoud 
maar wel de volledige 
Roger-prestaties en geen 
Bluetooth-functionaliteit 
of handmatige 
microfoonbediening 
vereisen. Door de beste 
prestaties bij spraak in 
lawaai en op afstand is 
Roger EasyPen de 
intelligente oplossing 
voor topprestaties in 
lastige luistersituaties.

Voor iedere situatie een Roger
Er is een geavanceerde Roger-microfoon die voor iedere 
situatie een oplossing biedt voor de behoeften van de cliënt, 
van de flexibele Roger Pen tot de nieuwe Roger Table Mic.

De zeer complete  
Roger Pen

De Roger Pen biedt 
geavanceerde draadloze 
technologie met 
superieure prestaties bij 
spraak in lawaai en over 
afstand. De Roger Pen 
heeft een discreet 
ontwerp en beschikt over 
volledig 
geautomatiseerde of 
handmatige 
microfooninstellingen en 
Bluetooth-functionaliteit. 
Hierdoor levert de 
microfoon een all-
inclusive luisterervaring.

De beste 
partnermicrofoon  
Roger Clip-On Mic

De Roger Clip-On Mic is 
een discrete en 
lichtgewicht microfoon 
met toonaangevende 
prestaties bij spraak in 
lawaai en op afstand. Het 
is een krachtige 
losstaande 
partnermicrofoon die op 
het shirt wordt gedragen 
en die ook samen 
gebruikt kan worden met 
andere Roger-microfoons. 
Hierdoor kan de gebruiker 
communiceren met 
meerdere sprekers.

De microfoon bij uitstek 
om volledig deel te 
kunnen nemen:  
Roger Table Mic

De Roger Table Mic is een 
microfoon voor volwassenen 
op de werkvloer die in 
kleine of grote groepen 
ver-gaderen. Dit unieke 
product vangt spraak 
tijdens een vergadering 
sneller op dan ieder ander 
product op de markt. Het 
is ook mogelijk om 
meerdere Roger Table Mics 
te gebruiken voor grotere 
vergaderingen. Dankzij zijn 
ongeëve-naarde 
gebruiksduur en de 
bijgeleverde afstands-
bediening biedt hij meer 
gemak dan ooit.

Ontdek welk type ontvanger uw cliënt nodig heeft: www.phonakpro.com/roger-configurator
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Roger MyLink

Roger MyLink is een 
eenvoudig te gebruiken, 
betaalbare, universele 
Roger-ontvanger die op 
het lichaam gedragen 
wordt en met elk 
hoortoestel of cochleair 
implantaat samenwerkt 
dat een luisterspoel heeft 
(van Phonak of een 
andere fabrikant).

Design-geïntegreerde 
Roger-ontvangers

Het mooie design en de 
ronde vormgeving van de 
Phonak-hoortoestellen is 
ook aangehouden bij het 
ontwerp van de Roger-
ontvangers. Ze zijn 
vochtbestendig en zijn 
beschikbaar in dezelfde 
kleuren als de 
hoortoestellen. Deze zijn 
ook beschikbaar voor de 
Naída CI van Advanced 
Bionics and Nucleus 5 en 
6 van Cochlear.

Roger X

De miniatuur universele 
Roger-ontvanger met 
Eurostekker is compatibel 
met vrijwel alle AHO-
hoortoestellen, 
spraakprocessoren van 
cochleaire implantaten 
en streamingapparatuur.

Compatibiliteit
Met drie typen Roger-ontvangers is er een geschikte 
oplossing voor elke cliënt, ongeachte het soort hoortoestel 
of cochleair implantaat hij of zij op dit moment gebruikt.



Phonak DECT II:
de mogelijkheid om zonder compromis spraak te verstaan 
aan de telefoon is te belangrijk om over het hoofd te zien.

De DECT II is een zeer speciale draadloze telefoon. Het 
verbindt zich draadloos met de Naída V en zendt 
automatisch  

 
de stem van de ontvanger volledig uit naar beide oren. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat het spraakverstaan 
per telefoon met meer dan 40% verbetert. De DECT II kan 
ook worden gebruikt door mensen met normaal gehoor 
dankzij zijn gebruikelijke akoestische output.

De huistelefoonoplossing 
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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.

www.phonakpro.nl 
www.werkenhoren.nl


