
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 Naída S I u kan bieden, 

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

De essentie van Power

Phonak biedt al meer dan 60 jaar 
Zwitserse kwaliteitsinnovatie. 
De Naída S portfolio bevat een mooie 
keuze aan modellen voor elk budget, 
elke levens-stijl en elke persoonlijke 
voorkeur:

Vraag uw audicien om meer informatie!

Prijsklasse Model
Premium Naida S IX

Advanced Naida S V

Standard Naida S III

Essential Naida S I



Phonak Naída S I UP Phonak Naída S I SP 

Voordelen Naída S I 

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 
horen en 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.

Door de Power en prestaties van 
Naída hoortoestellen hebben 
duizenden zwaar slechthorenden alle 
facetten van de geluiden van het 
leven kunnen herontdekken.  

Deelnemen aan de dagelijkse 
gesprekken en genieten van uw 
favoriete sociale bezigheid is nu 
dichterbij dan ooit tevoren.

Zie wat anderen zeggen:
www.1000reasonsfornaida.com
 

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. 
Dankzij de speciale vocht- en stofbestendige 
behuizing biedt de Naída S I optimale bescherming 
en betrouwbaarheid, zodat u alle vrijheid hebt om 
van uw favoriete activiteiten te kunnen genieten.

Slank design én power-prestatie
De Naída S I-lijn heeft twee discrete achter-het-
oor-modellen die Spice+ power-prestatie bieden 
voor mensen met een groot gehoorverlies maar 
beperkt budget.


