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Kijk wat anderen zeggen: 
www.1000reasonsfornaida.com

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 Naida S V u kan bieden, uw 
gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

Uw audicien:

Hoor beter in meer  
omgevingen

Phonak was de eerste die richtmicrofoons 
introduceerde voor een beter verstaan in lastige 
luistersituaties. Naída S V biedt beter verstaan door 
de verbeterde richtmicrofoon technologie.

Naída S V zoom technologie:

UltraZoom Advanced 
In rumoer waar u de spreker 
aankijkt, zoomt UltraZoom 
automatisch in op sprekers 
voor u. Geluiden van opzij en 
van achteren worden 
verminderd. 

ZoomControl 
Wanneer u de spreker niet kunt 
aankijken, bijv. in een auto, kunt 
u handmatig moeiteloos de 
stem van de spreker duidelijk 
hoorbaar maken.

Geloof in de kracht  
om meer te horen 



Altijd en overal  
meer vrijheid 

Meer betrouwbaarheid
Naída S V combineert uitstekende prestaties met  
een mooi uiterlijk en vochtbestendigheid, voor 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid. 

Meer verbinding 
Met de draadloze accessoires worden multimedia-
amusement, communicatie en werk veel leuker. 
Televisie, telefoon, mp3-speler, GPS en computers:  
u kunt er moeiteloos van genieten.

Door de TVLink en de iCom te verbinden met uw  
Naída S V, komt het geluid van de televisie recht-
streeks in uw oren. U kunt probleemloos met anderen 
TV kijken doordat u het volume onafhankelijk van 
elkaar kunt instellen.

Naída S is de nieuwe, toonaangevende Power-
oplossing.

Naída S V is een hoogwaardig hoortoestel voor 
mensen met ernstig gehoorverlies. Als u de kwaliteit 
van uw leven wilt verhogen door te kiezen voor 
uitstekende hoorbaarheid, prestatie, duurzaamheid 
en design, lees hier dan verder. 

Meer hoorbaarheid 
SoundRecover maakt hoge tonen, die normaal 
gesproken moeilijk hoorbaar zijn, prettiger en beter 
hoorbaar. Hinderlijk gefluit wordt geëlimineerd 
dankzij de krachtige WhistleBlock Technology.

Trakteer uzelf op  
Power-hoorgenot

Uw voordelen Eigenschap/optie

Spraak verstaan

Geniet van een vollediger spectrum van geluid. SoundRecover

Verstaan te midden van achtergrondlawaai

Zoom automatisch in op de stemmen voor u, en 
verwijder lawaai van opzij en van achteren.

UltraZoom  
Advanced

Hoor goed in rumoer wanneer u de spreker niet 
kunt aankijken.

ZoomControl

Ervaar comfortabel horen. NoiseBlock  
Advanced

Telefoneren en TV-kijken

Maak direct verbinding met mobiele telefoons,  
televisies, mp3-spelers, enz.

iCom, TVLink, 
Click'nTalk

Altijd het juiste programma

Geniet van naadloze en automatische aanpassing 
aan alle geluidsomgevingen.

SoundFlow 
Advanced

Vergroot het hoorcomfort buitenshuis. WindBlock

Geen hinderlijk gefluit. WhistleBlock

Beste prestatie voor een  
actief leven


