
Phonak Virto™ Paradise 
Ontdek het wonder van binnen



Alle 
wonderen 
van 
Paradise.   





Phonak Virto™ Paradise 

Phonak Virto Paradise is een revolutionair hoortoestel dat
meer doet dan uw gehoor verbeteren: het laat u weer 
wonderen ervaren. Virto P levert een ervaring met 
ongeëvenaarde* geluidskwaliteit1, waardoor u van meer 
wonderen van het leven kunt genieten. Geef uw 
zelfvertrouwen en uw algehele welzijn een boost en voel u 
zekerder dan ooit tevoren. Er klinkt namelijk niets als het 
geluid van Paradise.

Highlights:
• Universele connectiviteit** 
• Ongeëvenaarde* geluidskwaliteit1

• Op maat gemaakt

 * Vergeleken met Phonak Audéo™ Marvel
**  Uitsluitend beschikbaar voor Virto P-312
  ¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and  preferred for  
 speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from     
 www.phonakpro.com/evidence, accessed November 2020. 





Ontdek het wonder van binnen 
Het menselijk oor is een krachtig orgaan en met Virto P 
kunt u meer uit het grote potentieel van het oor halen en 
het wonder van binnen ontdekken. Virto P wordt op maat 
gemaakt specifiek voor uw oren en is voorzien van een 
reeks krachtige functies waarmee u verbonden en 
zelfverzekerd blijft.

Universele connectiviteit
Virto P-312 biedt universele connectiviteit,
waarmee u naadloos audio kunt streamen vanaf 
verschillende Bluetooth®-apparaten. 

• Te verbinden met smartphones, tv, Roger en meer
• Meerdere Bluetooth®-verbindingen
• Schakel eenvoudig tussen twee verbonden apparaten 

met verbeterde Bluetooth-functionaliteit   

De Virto P-312 heeft een verfijnd, modern,
zwart ontwerp dat lijkt op dat van earbuds

Blijf op een zelfverzekerde manier verbonden 
met onze kenmerkende zwarte hoortoestellen.



1  Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and  preferred for 
speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/
evidence, accessed November 2020.

2 Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4387. Please contact marketinsight@phonak.
com if you are interested in further information.

3 Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with adaptive 
compression for reduced listening effort. Phonak Field Study News, retrieved from www.
phonakpro.com/evidence, accessed August 19th 2020.

Handsfree telefoneren
Met Virto P-312 kunt u handsfree telefoneren. Dit betekent
dat uw telefoongesprekken direct naar uw iOS-, Android of
andere Bluetooth®-smartphones kunnen worden
gestreamd. Beantwoord of weiger oproepen met een
eenvoudige druk op de knop, zelfs als de telefoon zich
helemaal aan de andere kant van de kamer bevindt. 

Ongeëvenaarde* geluidskwaliteit1  
Virto P levert ongeëvenaarde* geluidskwaliteit.
Het kan gestreamde spraak en muziek van elkaar
onderscheiden, zodat u een prettigere luisterervaring heeft.
De Virto P is een apparaat dat niet alleen helder, natuurlijk
geluid2 levert, maar ook uitstekend spraakverstaan.1,3 

* Vergeleken Phonak Virto Marvel 

Op maat gemaakt
Modern en zwart of onopvallend en duurzaam: Virto P
is speciaal voor u ontworpen.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth 
SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of gelieerde ondernemin-
gen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC.





De derde generatie van het 
eerste titanium hoortoestel 
ter wereld.   

• Titanium is 15 keer sterker dan acrylaat waardoor 
de behuizing 50% dunner kan worden gemaakt 

• Zo onopvallend dat anderen hem bijna niet zien



*  Voor RogerDirect™ is de installatie van Roger ontvangers in Phonak-hoortoestellen door 
een audicien vereist

** Uitsluitend Virto P-312
  1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM 

wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 
23(2), 201-210.

Phonak Virto P met Roger™

voor luisteren in lawaai of
op afstand.  

Roger is ontworpen om het horen te verbeteren in situaties
met achtergrondlawaai of voor als de spreker op een
afstand staat. 

De microfoon vangt de stem van de spreker op en zendt
deze draadloos direct naar Roger ontvangers* in uw
hoortoestellen. Zo kunt u volledig deelnemen aan
groepsgesprekken, zelfs in heel luidruchtige omgevingen,
zoals restaurants, vergaderingen op het werk en bij
schoolactiviteiten. Roger, met zijn bewezen prestaties1, 
streamt rechtstreeks naar Virto P.**

Belangrijkste productkenmerken:
• Een dagelijks te gebruiken oplossing voor lastige 

luistersituaties
• Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren in lawaai en 

op afstand





myPhonak   

Dit is niet zomaar een app – het is de slimme manier om
het beste uit uw Virto P-312-hoortoestellen te halen.
Dankzij de vele mogelijkheden van de app heeft u toegang
tot nuttige functies en kunt u erop vertrouwen dat altijd
wordt voldaan aan uw persoonlijke hoorbehoeften. Door
het gebruiksvriendelijke ontwerp heeft u een naadloze
hoorervaring en kan de app waar mogelijk aan uw
behoeften worden aangepast.

Highlights:
• Afstandsbediening: pas het volume van uw 

hoortoestellen aan door een programma of scenario te 
selecteren of personaliseer het geluid met geavanceerde 
functies

• Remote Support: uw Phonak-hoortoestellen kunnen op 
afstand en live worden aangepast door uw audicien

• Mijn Hoortoestellen: ontvang meer informatie over de 
accustatus, gepersonaliseerde programma’s en 
statistieken van uw hoortoestellen 

Scan de QR-code om de app te 
downloaden en meer te 
ontdekken over hoe myPhonak 
uw hoorreis ondersteunt.





Volledig op maat 
Elk Virto P-hoortoestel is op maat gemaakt, zodat deze
perfect in uw oor past en geprogrammeerd om aan uw
persoonlijke hoorbehoeften te voldoen. Uw audicien
test uw hoorvermogen en maakt nauwkeurige afdrukken
van uw oren. Phonak maakt vervolgens uw persoonlijke
hoortoestellen, zodat u kunt genieten van een unieke
hoorervaring.

Biometrische kalibratie
Houdt rekening met de unieke vorm van uw oor en uw
gehoor. Onze software registreert meer dan 1.600 unieke
datapunten uit het oor voor 2 dB verbeterde1 directionaliteit.*

• Perfect aangepast aan de unieke vorm van uw oor
• Op maat gemaakt voor uw oren

Super discreet 
Virto P-Titanium is het kleinste op maat gemaakte Phonak-
hoortoestel van titanium. Het is zo onopvallend dat anderen 
hem bijna niet zien. De Virto P-Titanium is specifiek voor uw 
oor ontworpen en is sterk, licht en duurzaam.

Alleen bestemd voor uw oren
Virto P is niet alleen op maat gemaakt voor uw oren,
maar ook voor uw levensstijl. Kies uit verschillende kleuren,
accessoires en gebruikersmogelijkheden die bij uw unieke
karakter passen en uw zelfvertrouwen verhogen.

1  Kleine, T., Ochsner, G., Hoffman, C., Schumacher, D., Bishop, R. (2017).     
 Biometric Calibration: improving Biometric Calibration: improving directionality for 
Phonak Virto™ B. Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, 
bekeken op 10 februari 2022.

*  alleen directionele modellen





life is on 

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de sociale, emotionele en fysieke 
levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te 
openen. We geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en 
dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Vandaag de dag bieden 
we het meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen. En 
samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest 
toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen 
en een positief effect op de algehele maatschappij hebben. life is on. 

www.phonak.com

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

Uw audicien:
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Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany


