
In het oor
De hypoallergene siliconen oorstukjes zijn verkrijgbaar  
in verschillende formaten en vormen voor optimale 
retentie en draagcomfort. Door het speciale ontwerp 
blijft het oor voldoende open, en bent u zeker van een 
comfortabel en natuurlijk geluid. 

In een oogwenk  
Een groot voordeel van Audéo ZIP is dat het in een 
oogwenk in uw oor geplaatst kan worden. Dit betekent 
dat u onmiddellijk de voordelen kunt ervaren van een 
goed gehoor.

Uitermate discreet  
Audéo ZIP is zo klein dat het niet opvalt. Het 
hoortoestel past bijna onzichtbaar in uw gehoorgang.

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 Audéo ZIP u kan 
bieden, uw gehoor is bepalend voor het te 
behalen resultaat. 
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Uw audicien:

In het oor. In een oogwenk.  
Uitermate discreet.   
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De kleinste Phonak:  
Audéo ZIP 

Een Phonak verstaat  
uw wereld  

Een goed gehoor is essentieel om uw wereld te  
verstaan. Dit geldt vooral in het gezin, op het werk, bij 
vrienden en bij vele sociale activiteiten. Wanneer u 
een gehoorverlies hebt, kunnen vele facetten van het 
leven steeds lastiger worden. Gesprekken met 
vrienden en familie, vergaderingen, telefoongesprek-
ken en luisteren naar de televisie kunnen een 
probleem worden. Wij van Phonak begrijpen hoe  
geruststellend het is om te weten dat u geluiden kunt 
horen zoals de deurbel, een huilende baby, of het  
klinken van de ovenbel. En we weten dat veel subtiele 
geluiden bijdragen aan de levenskwaliteit - geluiden 
zoals fluitende vogels, lachende kinderen, muziek en 
zelfs het zachte tikken van de regen op een dak of 
bladeren die ruisen in de wind.

Audéo ZIP is nieuw voor de wereld 
Audéo ZIP. Het is ontworpen voor een diepe plaatsing 
in uw oor, waar het zich aanpast aan de vorm van uw 
gehoorgang. Op die manier is het comfortabel te  
dragen en bijna onzichtbaar. Ondanks het kleine  
formaat zit dit hoortoestel vol met geavanceerde 
technologie. Audéo ZIP is verkrijgbaar op drie prijs- 
niveaus om te voldoen aan uw behoeften, levensstijl 
en budget.

Audéo SMART is klein en zit 
achter het oor verstopt

Herstel alle geluiden van  
het leven 

Als u liever een stijlvol toestel achter het oor draagt, 
biedt Audéo SMART hoorprestaties zonder concessies. 
Het is het kleinste hoortoestel ter wereld dat volledige 
draadloze functionaliteit biedt. Met een druk op de 
knop kunt u Audéo SMART verbinden met telefoons, 
televisie, mp3-spelers en vele andere audiozenders.  

De exclusieve SoundRecover-technologie van Phonak 
maakt alle subtiele geluiden die samen het 
geluidspanorama vormen, weer hoorbaar – van het 
gefluister van een geliefde tot het fluiten van de 
vogels. En wat het belangrijkste is: dankzij 
SoundRecover kunt u gesprekken weer duidelijk en 
zonder onderbreking verstaan. Geen enkel ander 
systeem kan zelfs de zachtste en subtielste geluiden 
in spraak herstellen. Dankzij SoundRecover hoeft u 
niets te missen.

SoundRecover 

SoundFlow
Automatic
WhistleBlock 
 
NoiseBlock 

WindBlock 

EchoBlock

Premium
 

Advanced Standaard

Begrijp spraak beter wanneer anderen spreken.  
Geniet van een vollediger spectrum van geluid
Geniet van continue en automatische aanpassing aan alle  
geluidsomgevingen
Geen hinderlijk gefluit 

Verminder omgevingsruis zonder de luidheid van spraak te beïnvloeden.
Ervaar comfortabel horen en minder vermoeidheid
Geniet van hoorcomfort buiten de deur 

Ervaar normaal geluid in omgevingen met echo

Voordeel Eigenschap Audéo ZIP IX Audéo ZIP V Audéo ZIP III
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