
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.
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Vraag uw audicien wat Naída S CRT u kan bieden, uw 

gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

Meer te horen. Minder te zien.

Phonak ComPilot met 
Phonak TVLink S basisstation

Verbinding met iedereen, 
overal

Skype-gesprekken met vrienden. Het 
tv-volume zo instellen dat de 
familieleden niet klagen. De mobiele 
telefoon gebruiken in een druk 
winkelcentrum. Instellingen wijzigen 
zonder dat anderen het merken. Een 
handsfree-oproep aannemen in de 
auto. De kinderen kunnen bijhouden 
bij het spelen van videogames.

Met Phonak draadloze accessoires worden 

multimedia-amusement, communicatie en werk 

veel leuker. Televisie, telefoon, mp3-speler, GPS en 

computers: u kunt er moeiteloos van genieten.

Vraag uw audicien om te demonstreren wat 

er allemaal mogelijk is met de Phonak draadloze 

accessoires.
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Geen compromis

Als u een aanzienlijk gehoorverlies hebt, biedt de nieuwe 

Naída S CRT u precies wat u nodig hebt en wat u wilt: 

power-prestatie in het kleinst mogelijke formaat.

Bovendien heeft dit product de IP67 score behaald. 

Dit betekent dat het bestand is tegen water, zweet, 

vocht en stof!

Voor u betekent dit de allerbeste hoorbaarheid, 
duurzaamheid en design. Zoals we al zeiden: geen 
compromissen!

Het Naída S CRT hoortoestel is verkrijgbaar in 

drie prestatie- en prijsniveaus die passen bij uw 

persoonlijke voorkeur of budget.

Standaard: Uw oplossing als uw levensstijl vraagt 

om een goede prestatie in luisteromgevingen met 

weinig achtergrond lawaai. Bijvoorbeeld: één-op-

één-gesprekken, activiteiten thuis, televisie kijken.

Advanced: Uw oplossing als uw levensstijl vraagt om 

uitstekende prestatie en flexibiliteit in uiteenlopende 

luisteromgevingen, inclusief omgevingen met hoge 

niveaus aan achtergrondlawaai. Bijvoorbeeld: 

bedrijfsvergaderingen, restaurants, buitensporten, 

optimale telefoongesprekken en de situaties zoals 

beschreven onder Standaard.

Premium: Uw oplossing als uw levensstijl vraagt 

om optimale prestatie en flexibiliteit in alle denkbare 

luisteromgevingen, inclusief de meest uitdagende 

omgevingen met hoge niveaus aan achtergrond-

lawaai. Bijvoorbeeld: gezelschappen, openbare 

ruimtes, muziek, rijden met mensen in de auto, 

en de situaties zoals beschreven onder Standaard 

en Advanced.

Een zomeravond bij het zwembad. 
Een zandstorm in de woestijn. Een 
waterballongevecht. Tuinmeubelen 
schuren. Spaghetti koken voor de 
familiereünie. Apres-ski in de jacuzzi.
Sporten op het strand. Aquarobics.

Bevindt u zich wel eens in één van deze 
situaties? Dan is de nieuwe Naída S CRT voor u 

het juiste hoortoestel!

Geniet zorgeloos van alle situaties, 
of het nu regent of de zon schijnt!
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