
Gebruik. Geniet. Vergeet.



Communiceer, neem deel,  
wees uzelf

Een wandeling door het park, hoor de bladeren ritselen 
in de wind. Een gesprek voeren in een gezelschap, neem 
deel en wees uzelf zonder moeite. Telefoneren met een 
dierbare, lach mee met een grappig verhaal.

We hebben geluisterd naar hoortoesteldragers en 
audiciens en weten precies wat belangrijk is voor u. 
Eenvoudig en comfortabel communiceren is belangrijk 
om deel te nemen en jezelf te kunnen zijn. De nieuwe 
Phonak Audéo V-hoortoestellen bieden dit alles.

Ze houden rekening met uw individuele interesses en 
laten u de rijkdom van geluid ontdekken.



   Sand Beige

   Amber Beige

   Sandalwood

   Chestnut

   Champagne

   Silver Gray

   Graphite Gray

   Velvet Black 

   Ruby

   Petrol

   Beige

Gebruik. Geniet. Vergeet.

Phonak Audéo V-hoortoestellen zorgen niet alleen voor 
uitzonderlijk spraakverstaan en comfort, maar houden 
ook rekening met uw persoonlijke voorkeuren.

Een modern, slank ontwerp, vier modellen en vier 
prestatieniveaus voor elk budget. De lichte en slanke 
Audéo V is versterkt met moderne samengestelde 
materialen voor meer robuustheid en zit comfortabel 
achter het oor. U vergeet dat u ze draagt.

Kies uit elf fraaie kleuren

Huid & haar

Modieus Traditionele



Muziek is de universele taal die mensen raakt. 
Met Audéo V kunt u weer genieten van muziek 
en ervaringen uit het verleden en speciale 
gelegenheden opnieuw beleven.

Communiceer eenvoudig, altijd en  
met iedereen

Deelnemen aan gesprekken verbindt u met uw dierbaren, 
collega’s en de wereld om u heen. Audéo V-hoortoestellen 
zijn gericht op spraakverstaan, comfort, gebruiksgemak 
en geven u de luisterervaring waar u naar op zoek bent.

Binaurale VoiceStream Technology™ is uniek voor 
Phonak en zorgt ervoor dat twee Audéo V-hoortoestellen 
spraak naar elkaar kunnen verzenden, ze vormen samen 
één geheel voor nieuwe en ongekende mogelijkheden. 
Deze marktleidende technologie zorgt zelfs in de meest 
uitdagende luisteromgevingen voor beter spraakverstaan. 
Of dit nu in een rumoerig restaurant of tijdens een 
wandeling is.

De universele taal van muziek



De overvloed aan geluiden kan vermoeiend zijn en 
constante concentratie en luisterinspanningen vereisen.

U krijgt elke dag te maken met veel verschillende 
luistersituaties. Het geavanceerde besturingssysteem van 
Audéo V-hoortoestellen past zich aan uw omgeving aan. 
Het weet bijvoorbeeld wanneer u in een café bent en 
activeert het programma ‘Comfort in lawaai’. Als u een 
gesprek begint, schakelt het systeem niet helemaal over 
naar het programma ‘Spraak in lawaai’, maar mengt 
deze twee om precies overeen te komen met uw 
luisteromgeving.

Minder moeite, meer gemak

Dankzij de automatische mogelijkheden bieden Phonak 
Audéo V-hoortoestellen ongeëvenaarde geluidskwaliteit 
met minimale interactie. Audéo V herkent vervelende 
fluittonen, oftewel feedback, en verwijdert deze 
onmiddellijk. Doordat uzelf niet of nauwelijks hoeft bij 
te regelen, vergeet u dat u een hoortoestel draagt en 
krijgt u meer vertrouwen om uzelf te zijn.

Minder zorgen, meer vertrouwen



Bepaalde luistersituaties, zoals telefoneren, televisiekijken 
of naar muziek luisteren, kunnen zeer uitdagend zijn. In 
combinatie met Audéo V verbinden Phonak draadloze 
accessoires u met de wereld om u heen, zorgen voor 
meer comfort en verbeteren de prestaties.

Zo streamt EasyCall I I  een mobiele telefoongesprek  
naar beide hoortoestellen. U hoeft het alleen aan de 
achterkant van een mobiele telefoon te bevestigen en 
in te schakelen.

Draadloze accessoires voor betere 
prestaties van uw hoortoestellen

Waar u ook gaat en wat u ook doet, u verwacht met 
vertrouwen te kunnen horen en verstaan. We doen 
er alles aan om te voldoen aan uw verwachtingen 
om beter verstaan in nagenoeg elke situatie, hoe 
lastig die situatie ook is.

De superieure technologie van Phonak Audéo V- 
hoortoestellen en draadloze accessoires bieden u 
een persoonlijke oplossing die is ontworpen om de 
luisterervaringen in uw dagelijks leven te verrijken.

Samen met uw audicien kunt u de beste oplossing 
kiezen die past bij uw levensstijl, de mate van uw 
gehoorverlies en uw budget.

Uw leven, uw geluidsomgeving
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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.

www.phonak.com

Vraag uw audicien wat Phonak Audéo V 
u kan bieden, uw gehoor is bepalend voor 
het te behalen resultaat. 


