Herontdek het wonder van geluid

Phonak Audéo™ Paradise
Niets klinkt als het geluid van Paradise

Het wonder van geluid
Audéo Paradise is een waar wonder van geluid.
Bij het creëren van onze nieuwste hooroplossing,
hebben we ons gericht tot de natuur voor inspiratie.
De natuur is de bron van zoveel geluiden die ons
kunnen kalmeren, ontspannen en troosten. Horen
beschouwen we als iets dat we van nature doen. Het
vermogen hebben om te horen is zo’n wezenlijk
onderdeel van ons bestaan en fundamenteel voor ons
algehele welzijn. Er is geen betere manier om geluid te
herontdekken dan met een door de natuur zelf
geïnspireerd hoortoestel. Immers, niets klinkt als het
geluid van Paradise.
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Een ongeëvenaarde hoorervaring
Phonak Audéo Paradise is het resultaat van tientallen
jaren technologische expertise, innovatie en
onwrikbare passie.
Het belichaamt onze gedrevenheid en vastberadenheid
om een hoortoestel te ontwikkelen dat, volgens ons,
de beste oplossing voor dragers van hoortoestellen is.
Om dit te bereiken, hebben we zijn voorganger, ons
best verkochte hoortoestel, nog beter gemaakt:
Phonak Paradise.
Paradise bestaat uit volledig nieuwe hardware en
brengt hoorprestaties naar een hoger niveau met
verschillende nieuwe functies. Het resultaat?
Een hoortoestel dat een ongeëvenaarde
hoorervaring biedt:
• Helder natuurlijk geluid
• Briljant spraakverstaan
• Gepersonaliseerde ruisonderdrukking
• Slimme apps
• Verbindt met smartphones, TV en meer
• Made for all
• Nieuwe Tap Control voor eenvoudige toegang tot
Bluetooth® functionaliteiten
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Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die
eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door
Sonova AG gebeurt onder licentie.
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Helder natuurlijk geluid
Ons vermogen om alle nuances van onze
geluidsomgeving te horen, is zo’n wezenlijk onderdeel
van ons bestaan. Goed kunnen horen, draagt bij aan
ons gevoel van verbinding en betrokkenheid dat
uiteindelijk bijdraagt aan ons algehele welzijn.
De manier waarop we horen is een complex proces een echt natuurwonder. Het begint bij het slakkenhuis,
waar het geluid voor het eerst wordt waargenomen, en
eindigt in de hersenen waar we het geluid ervaren.
We hebben de natuur als inspiratie genomen bij het
creëren van Audéo Paradise. Onze bedoeling is simpel
- een hoortoestel maken dat een helder, natuurlijk
geluid levert zodat u kunt genieten van de wonderen
van de wereld zoals ze moeten worden gehoord.
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Briljant spraakverstaan
Iemand verstaan die zachtjes spreekt of op afstand in
een rustige omgeving is een uitdaging. Phonak Audéo
Paradise gaat deze uitdaging aan door zachte spraak
extra te versterken met een innovatieve functie
genaamd Speech Enhancer. Herontdek het plezier van
communiceren met vrienden, collega’s of dierbaren.
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Gepersonaliseerde ruisonderdrukking
Hoeveel moeite kost het om een gesprek te volgen in
veel omgevingslawaai? Dit kan vaak variëren,
afhankelijk van het type kamer waarin u zich bevindt
of zelfs hoe u zich op dat moment voelt. Met de
myPhonak 4.0-app kunt u het meeste uit uw Paradise
hoortoestellen halen. Het biedt verschillende
bedieningsmogelijkheden waarmee u de instellingen
van het hoortoestel in realtime kunt personaliseren.
Restaurant te rumoerig? Geen probleem, verhoog
gewoon de ruisonderdrukking voor uw comfort.
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Slimme apps
Het is niet zomaar een app: het is de slimme manier om
uw Phonak Paradise hoortoestellen te bedienen, toegang
te krijgen tot handige functies en uw instellingen te
personaliseren. Download de myPhonak app (Google
Play of App Store) en haal het meeste uit uw
hoortoestellen. Hier is een glimp van wat mogelijk is ...
Afstandsbediening biedt u de mogelijkhheid uw
hoortoestellen in realtime aan te passen en te bedienen.
Stel u het gemak voor van het kunnen aanpassen van
het niveau van de dynamische ruisonderdrukking om
makkelijker een gesprek met een vriend in een
luidruchtig restaurant te voeren. U kunt Tap Control ook
naar uw voorkeur configureren.
Remote Support stelt uw audicien in staat uw
hoortoestellen op afstand (via het internet) aan te
passen in real time. Dit is handig in situaties wanneer u
geen tijd heeft voor een bezoek aan de winkel of als u
gewoon wilt dat uw audicien uw hoortoestellen
optimaliseert in echte situaties en niet alleen in de
winkel.
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Verbindt met smartphones, tv en meer
Made for all
Phonak Paradise maakt rechtstreeks verbinding met uw
iOS®, Android ™ of andere Bluetooth-apparaten, zodat
u audio rechtstreeks naar uw hoortoestellen kunt
streamen.
Meerdere Bluetooth-verbindingen
Bovendien kunt u genieten van nog meer connectiviteit
omdat u de mogelijkheid heeft om tegelijkertijd acht
koppelingen en twee Bluetooth verbindingen te
gebruiken en naadloos tussen beide verbindingen te
wisselen. Meer verbindingen beschikbaar hebben is een
extra gemak, vooral in de virtueel verbonden wereld
van vandaag.
Paradise beschikt ook over AirStream™ technologie
voor accessoires, zoals de Phonak TV Connector, voor
directe streaming vanaf elke tv of
entertainmentsysteem. En omdat Paradise onderscheid
kan maken tussen gestreamde spraak en muziek, kunt
u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit voor
meer luisterplezier.

iOS is een handelsmerk van Cisco Technology, Inc.
Android is een handelsmerk van Google LLC.
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Nieuwe Tap Control voor eenvoudige
toegang tot Bluetooth® functionaliteit
Stelt u zich eens voor ... door gewoon op uw oor te
tikken, kunt u telefoneren, muziek streamen of
spraakassistenten (o.a. Siri) bedienen. Met een
bewegingssensor in het hoortoestel kunt u moeiteloos
een telefoongesprek beantwoorden, uw
spraakassistent activeren en het streamen van muziek
pauzeren of voortzetten. Als aanvulling op de Tap
Control gebruikt Paradise de ingebouwde microfoon
zodat u kunt genieten van echte handsfree
telefoongesprekken en activering van de
spraakassistent.
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Een stukje paradise voor u
Als u aan paradise denkt, denkt u aan fraaie,
natuurlijke kleuren. Vind een Paradise die bij uw stijl
en stemming past of bij uw persoonlijkheid en kies uit
zeven kleuren en zelfs een optie voor een oplaadbaar
model.
Kleuren behuizing

P1
Sand Beige

HO
Beige

P4
Chestnut

P6
P7
P8
Silver Gray Graphite Gray Velvet Black
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P5
Champagne

Paradise oplaadbare hoortoestellen zijn snel op te
laden en gaan lang mee. De perfecte metgezel als u
constant onderweg bent. Houd ze opgeladen en maak
u nooit meer zorgen over batterijen.

Phonak Mini Charger Case
De Phonak Mini Charger Case,
met standaard USB-C
aansluiting, is een compacte
oplader voor twee
hoortoestellen.

Phonak Charger Case Combi
De Phonak Charger Case Combi
is een oplader en beschermende
hardcase in één.

Phonak Power Pack
Om onderweg hoortoestellen op
te laden, kan het Phonak Power
Pack eenvoudig aan de
onderkant van de Phonak
Charger Case Combi worden
bevestigd.
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Zet de eerste stap naar verbetering
van uw gehele welzijn met
Phonak Paradise
Als u goed hoort, bent u goed uitgerust om het leven dat
u wilt te omarmen. Uit groeiend bewijs blijkt dat het
behandelen van gehoorverlies een positieve invloed kan
hebben op uw sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke
welzijn.1
Sociaal-emotioneel welzijn
Door goed horen, kunnen we sociaal actief
zijn, contact maken met anderen en effectief
communiceren - zonder belemmeringen.
Mentaal welzijn
De hersenen spelen een cruciale rol bij het
luisteren en verstaan van spraak - het is
belangrijk om het gestimuleerd te houden. Dat
is waar hoortoestellen een rol spelen.
Fysiek welzijn
Goed horen geeft u een groter bewustzijn van
de omgeving en bevordert gevoelens van
veiligheid en vertrouwen.

Niets klinkt als het
geluid van Paradise
1

Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy.,
H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi,
A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.
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life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen
en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen.
Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin
‘life is on’ voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn
er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om
hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.
www.phonak.nl

Vraag uw audicien wat Phonak Audéo Paradise u kan bieden,
uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

Vraag om een gratis demonstratie,
want horen is geloven!
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