
A Sonova brand

Het enige 100% onzichtbare hoortoestel ter wereld is nu nog 
beter geworden  
Welkom bij de nieuwe Lyric3 XXS en XXL



 

Wij luisteren



 

We streven ernaar om oplossingen 
te bieden die voldoen aan de 
verwachtingen van cliënten

Op basis van de feedback die we van u en uw cliënten hebben ontvangen, 
hebben we de Lyric3 nog verder ontwikkeld en hebben we ons portfolio 
uitgebreid met twee nieuwe maten en verbeterde betrouwbaarheid. Cliënten 
met kleinere gehoorgangen die ongemak ervaren en degenen met grotere 
gehoorgangen die last hebben van feedback kunnen nu profiteren van 100% 
onzichtbaar gehoor dankzij de nieuwe Lyric3 XXS en XXL.

Introductie van de nieuwe Lyric3

Hogere betrouwbaarheid
Het nieuwe mediale beschermkapje 
en hydrofobe P2i-coating zorgen 
ervoor dat het product nog 
betrouwbaarder wordt.

Nieuwe maten:
Groter Lyric3-productbereik, 
verkrijgbaar in de maten XXS en XXL.

XXS
XXL



   

Wij ontwikkelen
Meer mogelijkheden

Lyric3 is ontwikkeld om aan de behoeften van nog meer cliënten te voldoen. Dankzij 
het uitgebreide aanbod zijn er nu 7 maten verkrijgbaar. Aan ons portfolio zijn de 
nieuwe modellen XXS en XXL toegevoegd voor nog meer aanpasmogelijkheden.

XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

Nieuwe Lyric3 XXS
• Zachtere en beter sluitende lamellen voor verbeterd hoorcomfort.
• Een extra mediaal beschermingskapje beschermt de gehoorgang tijdens 

het inbrengen.

Nieuwe Lyric3 XXL
• Vermindert feedback en zit comfortabel in de gehoorgang.

Wij leveren
Meer betrouwbaarheid

Lyric3 bevat een groot scala aan productieverbeteringen waardoor 
de betrouwbaarheid van de producten hoger is dan ooit tevoren.
 
Nieuwe mediale beschermkapje (cerumenschild)  
Specifiek ontwikkeld om het barrière-effect tegen vocht en cerumen te 
maximaliseren. Deze is bovendien 1  mm korter, waardoor het minder 
waarschijnlijk is dat de gehoorgang wordt aangeraakt.

Hydrofobe P2i-coating  
De nieuwe coating op het mediale beschermkapje en het luidsprekerscherm 
is ontwikkeld om vroegtijdige verstopping te verminderen en de gevolgen 
van vocht tegen te gaan.

Vorig design

Nieuw design



  

Wij bieden
Meer cliënttevredenheid

De nieuwe Lyric3-modellen XXS en XXL bieden meer 
cliënttevredenheid en zorgen ervoor dat er minder proefperioden 
worden geannuleerd.¹
 
Draagcomfort
De nieuwe Lyric3 XXS biedt meer draagcomfort voor kleinere 
gehoorgangen.¹
 
Geoptimaliseerde feedback
Geoptimaliseerde feedback voor grote gehoorgangen met de 
nieuwe Lyric3 XXL.¹
 
Verhoogd slagingspercentage voor een proefperiode.
36% toename in slagingspercentage van de proefperiode voor de 
Lyric3 XXS in vergelijking met de Lyric3 XS.¹

1  Phonak Field Study News, Benefits of Lyric3 XXS and XXL, februari 2017

60% van de mensen die 
Lyric3 XS eerder hebben afgewezen, 
kan nu gebruikmaken van de Lyric3.¹

77% van de mensen met grotere 
gehoorgangen geeft de voorkeur aan  
Lyric3 XXL ten opzichte van Lyric3 XL.¹





Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen.Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.

www.phonakpro.com/lyric

Life is on
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