
De essentie van horen 
in diverse stijlen



Phonak biedt al meer dan 60 jaar 
Zwitserse kwaliteitsinnovatie. 
 Onze productportfolio bevat een 
uitgebreid scala aan in-het-oor en 
achter-het-oor-modellen voor elk 
budget, elke levensstijl en elke 
persoonlijke voorkeur: 

Vraag uw audicien om meer informatie !

Prijsklasse Producten
Premium Phonak Ambra

Advanced Phonak Solana

Standard Phonak Cassia

Essential Phonak Dalia



Deelnemen aan een gesprek in de 
buitenlucht. Bijkletsen op een 
familiebijeenkomst. Genieten van 
kindergelach en het geluid van 
fluitende vogels. 

Genieten van deze kleine dingen  
is nu beter bereikbaar dan ooit  
tevoren met de nieuwe  
hoortoestellijn Phonak Dalia.
 



Phonak Dalia SPPhonak Dalia microP

Phonak Dalia M H2O

Voordelen Phonak Dalia

Hoor het volledige geluidsspectrum van het 
leven
Geniet weer van het vrolijke gelach van spelende 
kinderen. De mooie melodie van fluitende vogels.  
De mogelijkheid om zelfs hoge stemmen duidelijk  
te verstaan. SoundRecover, een exclusieve 
technologie van Phonak, helpt u weer van het 
volledige geluidsspectrum van het leven te 
genieten.

Ontspannen gesprekken
Actief deelnemen aan gesprekken in een 
restaurant. Medereizigers in een auto of trein 
kunnen verstaan. De innovatieve UltraZoom 
Essential-technologie van Phonak helpt u spraak 
duidelijker te verstaan, zelfs bij achtergrondlawaai.



Phonak Dalia  
10 Petite     

Phonak Dalia 
312 UZ Petite

Phonak Dalia 
13 UZ Petite

Geen feedback
Hebt u dat vervelende gefluit van hoortoestellen  
wel eens gehoord? Dankzij Phonak WhistleBlock 
behoort dit nu tot het verleden. 

Leef vrijuit, wat er ook gebeurt
Ga joggen in de regen. Ontspan op het strand. 
Geniet van een goede training op de sportschool.  
De Phonak Dalia M H2O met de speciale water-  
en stofbestendige behuizing zorgt voor optimale 
bescherming en betrouwbaarheid, zodat u alle 
vrijheid hebt om van uw favoriete activiteiten te 
kunnen genieten.

Maximale discretie en ultiem comfort
Phonak Dalia is beschikbaar in zeven modellen,  
van zeer kleine en discrete in-het-oor-modellen  
tot stijlvolle achter-het-oor-modellen, en biedt  
een oplossing voor vele soorten gehoorverlies  
en persoonlijke voorkeuren. 



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.

Vraag uw audicien wat Phonak Dalia u kan bieden,  

uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.
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Uw audicien: 


