
Niets te zien.  
Van alles te horen.

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 Phonak nano u kan  
bieden, uw gehoorverlies is bepalend voor het  
te behalen resultaat. 

Phonak-kwaliteit
Phonak nano is duurzaam en gaat jarenlang mee. 
Dankzij de innovatieve technologie is Phonak nano 
klein en betrouwbaar.

Ongeëvenaarde technologie
Phonak ontwikkelt en produceert al meer dan  
50 jaar high-tech hoortoestellen, en verspreidt ze 
wereldwijd. Dankzij onze kennis van akoestiek en 
hoortechnologie, kunnen we de communicatie en 
levenskwaliteit van mensen aanmerkelijk verbeteren.

Zwitserse techniek
Phonak nano is ontwikkeld in het technologie-
centrum van Phonak in hartje Zwitserland.



Nagenoeg onzichtbaar 

Phonak nano is meer dan gewoon een piepklein 
hoortoestel. Het is de perfecte combinatie van een 
maximale hoorprestatie en een miniem formaat.

Het is op maat gemaakt om volledig in uw gehoor-
gang te passen, door middel van computeronder-
steund design en de nieuwste generatie geavanceerde 
materialen.  U bent zeker van draagcomfort, en  
tegelijkertijd beschikt u voortdurend over uitstekende 
geluidskwaliteit.

De Phonak nano is voor licht tot matig 
gehoorverlies. Het toestel is verkrijgbaar in twee 
prijs- en prestatieniveaus die passen bij uw 
persoonlijke voorkeur of budget.

Advanced: Uw oplossing als uw levensstijl vraagt 
om uitstekende prestatie en flexibiliteit in uiteen-
lopende luisteromgevingen, inclusief uitdagende  
luisteromgevingen met matige tot hoge niveaus  
aan achtergrondlawaai. Bijvoorbeeld: één-op-één-
gesprekken, activiteiten thuis, televisie kijken,  
bedrijfsvergaderingen, restaurants, buitensporten, 
optimale telefoongesprekken.

Premium: Uw oplossing als uw levensstijl vraagt  
om optimale prestatie en flexibiliteit in zeer veel 
uiteenlopende luisteromgevingen, inclusief de meest 
uitdagende omgevingen met hoge niveaus aan 
achtergrondlawaai. Bijvoorbeeld: sociale gelegen-
heden, openbare ruimtes, muziek, rijden met mensen 
in de auto, en de situaties zoals beschreven onder 
Advanced.

Laat uw hoortoestellen niet  
opvallen - gewoon dragen en genieten!

Me 10 jaar jonger voelen. Vergeten dat 
ik ze draag. Me afvragen waarom ik  
zo lang heb gewacht. Me verbazen over 
hoe klein ze zijn. Actief deelnemen aan 
een vergadering. Vrienden verbazen 
door hun gesprek op fluistertoon te 
kunnen horen.

Als dit is wat u wilt, dan is de nieuwe Phonak nano 
uw oplossing!


