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Phonak Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Motion Sensor Hearing
Verbeterde algehele hoorbeleving

Roger

Hoor beter voorbij de 1.5 meter

1

Niets
klinkt als
het geluid
van
Paradise
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Colofon

Voor u ligt de special over Phonak Paradise,
ons nieuwste hoortoestel. En niet zomaar een
hoortoestel, het is een waar meesterwerk.
Phonak Paradise is zo veelzijdig dat ze haar eigen
glossy magazine verdient. Laat u verrassen door
de unieke eigenschappen van dit multifunctionele
hoortoestel dat meer mogelijkheden dan ooit
tevoren biedt.
Wilt u meer details weten? Uw audicien vertelt u
graag meer over Phonak Paradise.

Marvin Hoogerwerf
Sales Director Phonak
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Inkijkje Phonak hoofdkantoor
De karakteristieke vorm van de centraal gelegen wenteltrap op het hoofdkantoor in
Stäfa (Zwitserland) is een verwijzing naar het zgn. slakkenhuis (cochlea), het diepst in de
schedel gelegen deel van het menselijk oor. Dagelijks werken er honderden engineers aan de
nieuwste hoortoestellen.
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Phonak hoofdkantoor in het Zwitserse Stäfa, nabij Zürich

Phonak Paradise is het resultaat van meer dan 70 jaar
innovatie. Oorspronkelijk legde Phonak zich toe op
hoortoestellen voor kinderen en zwaar slechthorenden.
Deze doelgroepen vragen om de beste oplossingen,
alleen het beste is goed genoeg. Hierin werd het uiterste
gevraagd van onze kennis van audiologie en engineering.
Deze pioniersgeest heeft Phonak gemaakt tot de meest
innovatieve hoortoestelfabrikant wereldwijd. Tegenwoordig
biedt ze oplossingen voor elk type gehoorverlies, voor jong
en oud.

1 december 1994 - Phonak gaat naar de beurs;
De eigenaren Hans-Ueli Rihs, Andy Rihs en Beda
Diethelm op weg naar Swiss Stock Exchange.

Scan de QR code met
de camera van uw
smartphone voor een
kijkje in de “keuken”
van Sonova.
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Een verleden van excellentie

Sinds our
de oprichting
1947Phonak
is Phonak
Since
founding inin1947,
has volledig
been
committed
to
changing
lives
through
the
toegewijd aan het veranderen van levens door
development,
production,
and
de ontwikkeling,
productie
endistribution
distributieofvan
cutting-edge hearing solutions.
state-of-the-art hooroplossingen.

Grounded
in our
mission
of helping
peoplemet
thrive
socially
and emotionally
Al
meer dan
70 jaar
helpen
we mensen
onze
hooroplossingen
om zich op
through improved hearing, we’ve dedicated more than 70 years to
sociaal
enand
emotioneel
vlak
optimaal
te kunnen of
ontwikkelen.
Hierbij verbeterden
research
innovation,
while
taking advantage
the technical
we
keer op keerofonze
oplossingen
door telkens
technologische
vooruitgang
advancements
our times
to continually
enhancedeour
product offering.
te gebruiken ten gunste van de slechthorende.

Phonak, onderdeel van de Sonova Group, heeft haar hoofdkwartier in Zwitserland nabij Zurich.
Het bedrijf ontwikkelt al meer dan zeventig jaar state-of-the-art hooroplossingen en draadloze
communicatiemiddelen en distribueert deze over de hele wereld. Haar grote expertise in
gehoortechnologie, meesterschap in akoestiek en een nauwe samenwerking met hoorzorgprofessionals,
maken het mogelijk om het gehoor en het spraakverstaan van mensen met een gehoorbeperking
significant te verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van hun leven.
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Zwitsers erfgoed
We zijn een Zwitsers bedrijf dat streeft naar de allerbeste
kwaliteit door ongekende precisie en betrouwbaarheid. Deze
drang naar excellentie heeft een grote positieve impact op de
levens van slechthorenden.

2006
Phonak is trotse supporter van de Hear The World
Foundation, die zich sinds 2006 inzet voor gelijke
kansen voor slechthorende kinderen over de hele
wereld. Dit doet ze door lokale hoorzorg op te zetten
samen met lokale partners en ondersteunt dit met
kennisdeling en haar hooroplossingen.

Al meer dan 70 jaar
uitzonderlijke kwaliteit.
Paradise Special
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Phonak Paradise, herontdek het wonder van geluid
Bij het creëren van haar nieuwste
hooroplossing, heeft Phonak zich gericht tot
de natuur voor inspiratie. De natuur is de bron
van zoveel geluiden die ons kunnen kalmeren,
ontspannen en troosten. Horen beschouwen we

Om dit te bereiken, heeft Phonak haar
voorganger, het meest succesvolle hoortoestel
ooit, nog beter gemaakt: Phonak Paradise.
Paradise bestaat uit volledig nieuwe hardware

als iets dat we van nature doen. Het vermogen

en brengt hoorprestaties naar een hoger niveau

om te horen is zo’n wezenlijk onderdeel

met verschillende nieuwe functies. Het

van ons bestaan en fundamenteel voor ons

resultaat? Een hoortoestel dat een

algehele welzijn. Er is geen betere manier om

ongeëvenaarde hoorervaring biedt:

geluid te herontdekken dan met een door de
natuur zelf geïnspireerd hoortoestel. Immers,
niets klinkt als het geluid van Paradise.
Phonak Audéo Paradise is het resultaat van

• Helder natuurlijk geluid
• Briljant spraakverstaan

tientallen jaren technologische expertise,

• Gepersonaliseerde ruisonderdrukking

innovatie en onwrikbare passie.

• Slimme apps
• Verbindt met alle smartphones, TV en meer

Het belichaamt haar gedrevenheid en
vastberadenheid om een hoortoestel te

• Nieuwe Tap Control voor eenvoudige toegang
tot Bluetooth® functionaliteiten

ontwikkelen dat, volgens Phonak, de beste
oplossing voor dragers van hoortoestellen is.

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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Marvel

Is de serenade van een Venetiaanse gondelier
één van de wonderen van geluid?
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De meest ontspannen hoorbeleving
Een nieuw hoortoestel, of beter gezegd, een nieuw platform. Dat betekent dat de Phonak Audéo Paradise een
ongekend helder en natuurlijk geluid biedt en de beste verstaanbaarheid in alle luistersituaties. De connectiviteit
met moderne elektronica is nog verder vergroot. De Phonak Audéo P, zoals hij officieel heet, kan met twee
apparaten tegelijk verbonden zijn (bijv. mobiel en computer of vaste telefoon) en kan in totaal 8 apparaten
koppelen (onthouden). Hierdoor wordt het gebruik van diverse apparaten zoveel makkelijker.

Verbeterde verstaanbaarheid
De Phonak Audéo Paradise heeft nieuwe techniek aan boord om
zachte stemmen in rustige situaties beter verstaanbaar te maken. Vaak
blijkt dat dit een probleem is in luistersituaties thuis waar de partner
bijvoorbeeld wat zachter praat of verder weg zit. Phonak heeft met
Paradise hier een antwoord op gevonden, zonder omgevingsgeluiden
harder te maken.

Handsfree bellen
Telefoneren met de Phonak Paradise kan volledig handsfree, of u
nou een Android of een iOS telefoon heeft. U hoort het gesprek
goed verstaanbaar op beide oren en spreekt gewoon terug via de
microfoons van het hoortoestel. U neemt het gesprek zelfs gewoon
aan op het hoortoestel, de telefoon blijft gewoon in de jas. Beide
handen vrij dus. Paradise is Made For All en werkt dus samen met
alle mobieltjes. Nieuw is dat nu twee Bluetooth-apparaten tegelijk
verbonden kunnen zijn zodat u zonder extra handeling snel wisselt
tussen uw smartphone en tablet.

Muziek & TV luisteren op uw hoortoestellen
De Phonak Audéo Paradise ondersteunt rechtstreekse streaming van
bv. muziek, luisterboeken en podcasts van uw Bluetooth geluidsspeler
naar uw toestellen met een ongekende geluidskwaliteit. Het geluid
van uw TV streamt u rechtstreeks naar uw toestellen met behulp van
de TV Connector.
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Makkelijke bediening van de
Phonak Paradise: Tap control
Uiteraard beschikt de Audéo Paradise weer over de handige
kantelschakelaar op het toestel. Stelt u zich nu eens voor dat u
telefoongesprekken kunt aannemen, muziek kunt streamen of
pauzeren en spraakbediening kunt activeren door slechts op uw oor
te tikken. De bewegingssensor in de Paradise toestellen maakt dit
mogelijk.

De myPhonak app verder uitgebreid
Krijg meer controle over het geluid in specifieke
luisteromstandigheden. U regelt zelf in real time de instelling van
de ruisonderdrukking waardoor u onmiddellijk het resultaat kunt
horen. Ideaal in bijvoorbeeld een druk restaurant. Daarnaast blijft
de bediening van zaken als volume, balans en klankkleur natuurlijk
mogelijk in de app.

Op afstand bij te stellen, wel zo veilig
De gloednieuwe Paradise is in combinatie met de myPhonak app
op afstand instelbaar. Uw audicien kan uw hoortoestellen bijstellen
terwijl u rustig thuis op de bank zit. Alles om het u gemakkelijk te
maken en wel zo veilig natuurlijk.

Paradise Special
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Audéo Paradise is
verkrijgbaar in
4 modellen en 7 kleuren,
zodat u hem kunt
aanpassen aan uw wensen
Modellen met traditionele batterij

Oplaadbare modellen

Audéo P-RT

Audéo P-13T
Audéo P-312

Audéo P-R

Kleuren

P1
Sand Beige

12

HO
Beige
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P4
Chestnut

P5
Champagne

P6
Silver Gray

P7
Graphite Gray

P8
Velvet Black

Marvel

Op afstand bij te stellen, wel zo veilig
Remote Support stelt uw audicien in staat uw hoortoestellen op
afstand (via het internet) bij te stellen 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.

Paradise Special
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Audéo Paradise
Ontdek het wonder van geluid
TM

Verfijnde Zwitserse engineering geeft
Phonak Paradise een high tech uitstraling
en hoge mate van betrouwbaarheid.
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Ons DNA - Ons technologisch leiderschap wordt bepaald door de
innovaties waarmee we ons onderscheiden van andere fabrikanten
Zorgeloos luisteren door
volautomatische regeling

Ongekende vrijheid
door direct streaming

Paradise is het neusje van de zalm als het gaat

Phonak introduceerde in 2017 als eerste de ‘Made for

over volautomatische werking. De eerste digitale

All’ technologie, een vorm van ingebouwde bluetooth

hoortoestellen eind jaren 90 hadden al meerdere

waarbij een directe koppeling tussen telefoon (of ander

luisterprogramma’s om per situatie de juiste instelling

bluetooth apparaat) en hoortoestel mogelijk is. Een los

te bieden. Maar dit vraagt continue aandacht van de

streamerkastje om de hals is niet langer nodig en ook

drager om zelf via het drukknopje een ander programma

het merk telefoon maakt niet uit. Tot op de dag van

te kiezen. Al in 1999 wist Phonak dat dit verre van ideaal

vandaag is Phonak daar uniek in. Het demonstreert haar

is en introduceerde destijds de eerste automaat in de

enorme expertise in draadloze technologie. Aanvullend

Claro serie. Hierbij activeert het hoortoestel zelf het juiste

biedt ze als enige handsfree telefoneren, doordat de

programma op basis van een continue geluidsanalyse

hoortoestelmicrofoons de spraak van slechthorende

van de omgeving, zonder inmenging van de gebruiker.

opvangen en draadloos doorsturen naar de telefoon.

Nu, 20 jaar later, is de automaat in de Phonak Paradise

Een unieke ervaring die een ongekende vrijheid geeft bij

zo geavanceerd dat het wel 200 luistersituaties kan

allerlei dagelijkse activiteiten.

onderscheiden en zelf het best passende programma
activeert. De naadloze overgangen geven een zorgeloze
luisterervaring.
16
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De kracht van
oplaadbare technologie
Phonak loopt voorop op het gebied van oplaadbaarheid
binnen de hoorsector met de introductie van oplaadbare
lithium-ion-accu's. De Paradise 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.
Net zoals uw mobiele telefoon is Phonak Audéo Paradise altijd
klaar voor gebruik. Ze gaan automatisch aan wanneer u ze uit
de oplader haalt en gaan uit wanneer ze worden
teruggeplaatst in de oplader. Geniet de hele dag van
onbeperkt horen en streamen dankzij de kracht van
oplaadbare technologie.

• Gebruiksgemak: geen gedoe meer met
wegwerp batterijen

6 jaar
levensduur
accu

• Volledige dag horen, inclusief streamen
• Supersnel laden
• Accu is ontworpen om 6 jaar mee te gaan
• Optionele PowerPack als u op reis bent

Paradise Special
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Motion Sensor Hearing verbetert
de luisterervaring op vele fronten
Nieuwe microfoonstrategie op basis van beweging heeft voordelen voor
spraakverstaan, lokalisatie van geluiden en omgevingsbewustzijn.

Hoortoesteltechniek heeft de afgelopen 5 jaar

Ook krijg je minder mee van je omgeving. De Motion

aanzienlijke sprongen vooruit gemaakt. Moderne

Sensor zorgt ervoor dat je hoortoestellen tijdens het

hoortoestellen hebben een zeer geavanceerde

lopen rondom gaan luisteren en zodra je stopt gaat

automatische werking die ervoor zorgt dat de

het hoortoestel na enkele seconden weer naar voren

instellingen zich automatisch aanpassen aan de

kijken. Handig als je bijvoorbeeld iemand de weg wilt

geluidsomgeving die continue verandert. Deze

vragen in een rumoerige omgeving: de hoortoestellen

veranderingen zijn volledig gebaseerd op metingen

richten zich dan vanzelf naar voren zodra je stilstaat.

van de akoestische inputs (geluidsomgeving). Zo wordt

En zo zijn er diverse dagelijkse situaties waarbij

bv. bij veel lawaai een lawaaionderdrukker actief. Dit

Motion Sensor Hearing de algehele luisterervaring

is een bewezen methode, maar houdt geen rekening

verbetert. Dat je beter kan bepalen waar geluiden

met beweging, zoals lopen. Speciaal hiervoor is de

vandaan komen (lokalisatie) komt door het simpele

Motion Sensor eigenschap ontwikkeld die in de Phonak

feit dat de hoortoestellen meer in de rondomgevoelige

Paradise hoortoestellen te vinden is. Het helpt de

stand staan, wat een natuurlijker geluidsbeeld geeft.

automaat om betere beslissingen te maken voor de

De richtinggevoelige microfoonstand (het ‘naar

microfoonstrategie. Een bekend voorbeeld is als je

voren kijken’) wordt dus veel selectiever ingezet. Bij

naast iemand loopt. In een rumoerige omgeving zal

een consumentenonderzoek gaf 75% de voorkeur

het hoortoestel vanzelf naar voren kijken, waardoor

aan Motion Sensor Hearing boven een traditionele

je de spreker naast je minder goed hoort. Dat zou

microfoonstrategie (Toronto studie 2019). En het mooie

betekenen dat je de spreker tijdens het lopen continu

is dat de gebruiker er geen omkijken naar heeft omdat

moet aankijken, wat niet aan te raden is natuurlijk.

het volledig automatisch werkt.

Paradise Special
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myPhonak App
Digitale oplossingen op maat
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 mogelijkheid uw

Remote Support stelt uw audicien in staat uw

hoortoestellen in realtime te bedienen. Stel u het

hoortoestellen op afstand (via het internet) bij te

gemak voor van het kunnen aanpassen van het niveau

stellen in real time. Dit is handig in situaties wanneer

van de dynamische ruisonderdrukking om makkelijker

u geen tijd heeft voor een bezoek aan de winkel of

een gesprek met een vriend in een luidruchtig

als u gewoon wilt dat uw audicien uw hoortoestellen

restaurant te voeren. U kunt Tap Control ook naar uw

optimaliseert in echte situaties en niet alleen in de

voorkeur configureren.

winkel.
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De beste connectiviteit met Phonak Paradise
Verbind met miljarden apparaten
Phonak Paradise is het summum van hoortechniek door de uitmuntende geluidsprestaties, groot
gebruiksgemak en unieke samenwerking met smartphone, tablet en TV.

• Verbind direct met miljarden apparaten (iOS

• Geniet moeiteloos van de TV met de direct streaming

& Android etc) dankzij de universele bluetooth

naar beide oren met de TV-Connector. Door de

connectiviteit voor mobiel bellen (Made For All), nog

bedrijfseigen AirStream techniek is geen Bluetooth

altijd uniek in de branche.

verbinding nodig zodat er meer apparaten kunnen
samenwerken met Phonak Paradise.

• Ook uniek is dat nu twee Bluetooth-apparaten
tegelijkertijd verbonden kunnen zijn. Zoals een

• Door de universele connectiviteit heeft iedere cliënt

smartphone en tablet, of twee mobiele telefoons, of een

toegang tot remote support. Bijstellen op afstand is

mobiele telefoon en de navigatie in de auto etc. u wisselt

zeer eenvoudig via de myPhonak app.

snel tussen deze apparaten zonder extra handelingen
zoals u dat vroeger ook moeiteloos kon.

• En last but not least, met RogerDirect hoeft u niet
langer een schoentje of halslus te gebruiken om de

• Bel handsfree via de hoortoestellen zelf: accepteer

Roger microfoon draadloos met het hoortoestel te

het inkomende gesprek op het hoortoestel zelf en de

verbinden.

hoortoestelmicrofoons vangen ook uw stem op.
• Caller ID: Hoor wie er belt door de gesproken
aankondiging in de Paradise hoortoestellen zodat u
een inkomend gesprek kan weigeren indien gewenst.

Paradise Special
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Volg online vergaderingen moeiteloos
door de Roger Select met uw PC te
verbinden. Loop door uw woonkamer of
kantoor terwijl u de vergadering volgt
en terugspreekt.

23

Wij willen het
leven van de
slechthorende
veranderen
zodat deze weer
kan zeggen:
Life is on
Paradise Special
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Roger

Hoor beter voorbij
de 1.5 meter!
Maak kennis met de Roger richtmicrofoons voor
het beste spraakverstaan, de oplossing bij
afstand houden, mondkapjes en spatschermen.
omgevingslawaai en overbruggen van afstand.
Merkt u ook dat het ‘afstand houden’ het
lastiger maakt een gesprek te voeren? Dan is de
Roger Select de moeite waard eens te proberen.
Deze losse richtmicrofoon kan draadloos
De Roger Select
microfoon

verbonden worden met uw hoortoestellen
en is een kampioen in het wegfilteren van
omgevingslawaai. U legt de microfoon voor u

Afstand houden is erg belangrijk tijdens de

op tafel of u hangt deze bij uw partner/kennis

pandemie. Helaas is afstand nou net één

om de hals als deze een mondkapje draagt.

van de factoren die het verstaan van spraak

Het kan een uitkomst zijn bij een verjaardag,

flink bemoeilijkt voor hoortoesteldragers.

restaurantbezoek, op de fiets of in de auto.

Omgevingslawaai is de tweede en tevens meest

Ook voor de werkende slechthorende biedt

bekende factor, u zult dit vast herkennen. En

Roger veel steun tijdens (online) vergaderingen,

daar komen nu mondkapjes bij. Hoortoestellen

zodat u aan het eind van de dag nog energie

worden steeds beter, maar werken alleen

over heeft voor de leuke dingen in het leven

optimaal in een straal van 1 tot 1.5 meter

die u juist kwaliteit van leven geven. Uw

rondom de slechthorende, de zogenaamde

audicien vertelt u graag over de uitstekende

‘Soundbubble’. Staat (of zit) een spreker verder

vergoedingsmogelijkheden van solo-apparatuur

dan die 1.5 meter, dan is spraak snel te zacht.

bij uw zorgverzekeraar.

Zeker als er ook nog sprake is van bijkomend

Paradise Special
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BETTER HEARING
FOR A BETTER FUTURE
Hear the World is een wereldwijd
initiatief van hoortoestellenfabrikant
Phonak en heeft als doel meer
mensen bewust te maken van het
belang van een goed gehoor. Dit
initiatief vraagt aandacht voor de
sociale en emotionele aspecten als
gevolg van een slecht gehoor. Meer
dan 16% van de wereldbevolking
krijgt te maken met gehoorverlies.
Phonak heeft de Hear the World
Foundation opgezet om mensen in
kansarme landen het genot van een
goed gehoor te kunnen bieden.

Diverse internationale artiesten zijn
ambassadeur voor de foundation.
Er bestaan prachtige foto’s van
internationale artiesten in de
karakteristieke ‘Hear the World pose’.
In 2020 heeft de Hear the World
Foundation weer veel projecten
ondersteund. Ze is actief in vele
landen, o.a. India, Vietnam, Haïti,
Panama en Armenië om ook daar
goede hoorzorg een kans te geven.
Op www.hear-the-world.com vindt u
meer informatie over de afzonderlijke
projecten.

Hear the World is een wereldwijd initiatief van

met gehoorverlies. Phonak heeft de Hear the World

hoortoestellenfabrikant Phonak en heeft als doel meer

Foundation opgezet om mensen in kansarme landen het

mensen bewust te maken van het belang van een goed

genot van een goed gehoor te kunnen bieden.

gehoor. Dit initiatief vraagt aandacht voor de sociale en
emotionele aspecten als gevolg van een slecht gehoor.

Diverse internationale artiesten zijn ambassadeur

Meer dan 16% van de wereldbevolking krijgt te maken

voor de foundation. Er bestaan prachtige foto’s van
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internationale artiesten in de karakteristieke ‘Hear the
World pose’. De Hear the World Foundation ondersteunt
veel projecten in diverse landen, o.a. India, Vietnam, Haïti,
Panama en Armenië om ook daar goede hoorzorg een
kans te geven.
Op www.hear-the-world.com vindt u meer
informatie over de afzonderlijke projecten.

Marvin Hoogerwerf (Phonak NL) leverde een bijdrage
aan Hear the World op een school in Moldavie met 100
slechthorende kinderen. Deze school wordt al enkele jaren
door Sonova ondersteund met nieuwe hoortoestellen en/of
Roger systemen.

Paradise Special
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Zet de eerste stap
naar verbetering van
uw gehele welzijn
met Phonak Paradise

aal-emotionee
i
c
l
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Als u goed hoort, bent u goed uitgerust om het leven dat u wilt te omarmen. Uit groeiend bewijs blijkt dat goed
horen een positieve invloed kan hebben op uw sociaal-emotionele, mentale en fysieke welzijn.1
Sociaal-emotioneel welzijn
Door goed te 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 ze te blijven
stimuleren. 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. Dit bevordert een actief leven.

Goed horen is je goed voelen
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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Geniet van alledaagse dingen zonder beperkingen.
Er is geen betere manier om geluid te herontdekken dan met
een door de natuur zelf geïnspireerd hoortoestel.
Niets klinkt als het geluid van Paradise
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Phonak Vianen

Phonak heeft kantoren in meer dan 30 landen. In Nederland
is de organisatie gevestigd in Vianen (Utrecht). Vanuit daar
ondersteunt ze de Nederlandse professionals, zoals audiciens
en audiologische centra, in hun dagelijkse werkzaamheden om
de slechthorende de best mogelijke oplossing te bieden. Samen
met de zustermerken Advanced Bionics en Unitron bedienen
ze een brede groep cliënten variërend van lichte tot zeer zware
gehoorverliezen.

Phonak is onderdeel van Sonova AG
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Phonak is volledig
toegewijd aan haar
missie om
slechthorenden
te helpen hun
dagelijks leven
zonder
beperkingen
te leven.
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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

Paradise Special
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Is het lied van de Japanse wit-oog vogel
één van de wonderen van geluid?

Phonak Audéo Paradise
TM

Niets klinkt als het geluid van Paradise
Maak kennis met Phonak Paradise voor een ongeëvenaarde hooroplossing.
Helder natuurlijk geluid - briljant spraakverstaan - gepersonaliseerde
ruisonderdrukking - oplaadbaar - directe verbinding alle merken
smartphones, TV en meer
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Phonak Audéo™ Paradise

