
Kies ervoor  
om overal te verstaan

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

Trakteer uzelf op het  
design en de technologie van  
de nieuwste generatie

Phonak was de eerste die richtmicrofoons  
introduceerde voor een beter verstaan in lastige 
luistersituaties. 

De nieuwe Phonak Audéo S III maakt de richtwerking 
nog effectiever door de manier na te bootsen 
waarop geluid in de natuur wordt waargenomen  
en gehoord. 

De Phonak Audéo S III biedt de volgende 
richtmicrofoon techniek:

  UltraZoom Standard 
In rumoer waar u de spreker 
aankijkt, zoomt UltraZoom 
automatisch in op de spreker 
voor u. Geluiden van opzij en 
van achteren worden gedempt.
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Met de draadloze accessoires is 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 (MINI uitgezonderd). 
U kunt probleemloos met anderen TV kijken doordat  
u het volume onafhankelijk van elkaar kunt instellen.

Vraag uw audicien om een demonstratie.

Kies  
voor verbinding

Kies de beste prestatie voor de 
behoeften van een rijk 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  
Standard

Ervaar comfortabel horen.  NoiseBlock

Verstaan via de telefoon en andere toestellen

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

iCom, TVLink, 
Click’nTalk 

Aanpassen aan veranderende omgevingen

Geniet van naadloze en automatische aanpassing 
aan alle geluidsomgevingen. 

SoundFlow  
Standard

Geen hinderlijk gefluit. WhistleBlock

Audéo S III biedt smaakvolle combinaties in ontwerp 
en kleur die bij uw persoonlijke voorkeur passen. 

U zult versteld staan hoe discreet uw nieuwe hoor-
toestellen zijn. Audéo S III is gemakkelijk in het gebruik, 
heeft vier designprijzen ontvangen, en is robuust.

Audéo S MINI is de kleinste Phonak 
ooit, en zit onzichtbaar achter uw oor. 
Het toestel is zo klein en automatisch 
dat u vergeet dat u het draagt.
    
Audéo S SMART is het kleinste 
hoorsysteem ter wereld dat draadloos 
verbinding maakt met de televisie, 
telefoon en mp3-spelers. Dit systeem 
is perfect als u topprestaties wilt 
met handmatige bedieningsoptie. 

Audéo S YES verbindt draadloos 
met de televisie, telefoon en mp3-
spelers. Het ontwerp heeft meerdere 
prijzen ontvangen. Als u graag uw 
eigen smaak tot uitdrukking brengt, 
dan zult u de unieke stijl waarderen.

Levendig? Discreet? Die beslissing is helemaal aan  
u. De diverse modellen worden in verschillende 
kleurcombinaties geleverd. Vraag het uw audicien.

Kies uit  
3 bekroonde designs
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