
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 waar-
mee 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 Solana u kan bieden, 
uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.
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Uw audicien:

Treat yourself to
hearing delight

Hoorgenot is overal verstaan

Phonak was de eerste die richtmicrofoons 
introduceerde voor een beter verstaan in lastige 
luistersituaties. De nieuwe Phonak Solana biedt 
beter verstaan door de verbeterde richtmicrofoon 
technologie.

Phonak Solana 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 gedempt.

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

Trakteer uzelf op hoorgenot



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.

Met de Phonak TVLink komt het geluid van de 
televisie rechtstreeks in uw oren. U kunt probleem -
loos met anderen TV kijken doordat u het volume 
onafhankelijk van elkaar kunt instellen.

Vraag uw audicien om een demonstratie.

Hoorgenot is verbinding 
met iedereen

Hoorgenot is een verrassend 
formaat en uiterlijk

Phonak Solana is verkrijgbaar in 10 verschillende 
stijlen en 17 kleuren. Elke stijl is toonaangevend op 
het gebied van miniaturisering en prestatie, en dan 
hebben we het nog niet eens over robuustheid en 
gemak. Iedere Phonak Solana heeft een vocht- en 
vuilbescherming voor vele uren probleemloos 
hoorgenot.

Discreet, welke stijl u ook kiest.

Achter-het-oor

In-het-oor

Hoorgenot is de beste 
prestatie voor een actief leven

Uw voordelen Eigenschap/optie

Spraak verstaan

Geniet van een vollediger spectrum van 
hoorbare geluiden. 

SoundRecover

Verstaan te midden van achtergrondlawaai

Zoomt automatisch in op de stemmen voor u, 
en verwijdert 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


