
Phonak Paradise  
 Paradise, tak znie raj
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Sluch je neoddeliteľnou súčasťou života a väčšina ľudí ho považuje 
za samozrejmosť. Je to dar, ale dokážeme si ho dostatočne vážiť? 
Strata sluchu dramaticky znižuje schopnosť porozumieť reči.

Prvým krokom k nájdeniu riešenia je priznanie si, že by ste mohli mať určitú 
mieru straty sluchu. Opýtajte sa sami seba nasledujúce otázky:

•  Zdá sa Vám, že si ľudia mrmlú popod nos? 
•  Musíte pridávať hlasitosť na televízore alebo na rádiu? 
•  Lepšie rozumiete mužskému, ženskému alebo detskému hlasu? 
•  Máte problém počuť zvonček alebo telefón?  
•  Pri rozhovore v skupine ľudí alebo v preplnenej reštaurácii, máte problém 

zapojiť sa do konverzácie? 
•  Vyhýbate sa spoločenským aktivitám, pretože je pre Vás obtiažne dobre 

počuť a komunikovať? 
•  Upozornil Vás niekto z blízkych, že možno máte problém so sluchom?

Ak ste na jednu alebo viac z vyššie uvedených otázok odpovedali „áno“, 
porozprávajte sa s odborným lekárom, aby ste si nechali sluch dôkladne 
vyšetriť a našli vhodné riešenie.

Trpíte Vy alebo niekto z Vašich blízkych 
stratou sluchu?
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Váš audiogram

Váš odborný lekár otestuje Váš sluch v každom uchu zvlášť a výsledky zakreslí 
do audiogramu, ako je zobrazené nižšie. 

   Rôzne typy straty sluchu 

   Ľahká strata sluchu
Tiché zvuky sú nepočuteľné. Porozumenie 
reči v hlučnom prostredí je obtiažne. 

   Stredná strata sluchu
Tiché a stredne hlasné zvuky nie sú poču
teľné. Porozumenie reči mimo tichého 
prostredia je veľmi obtiažne. 

   Ťažká strata sluchu
Konverzácia musí byť hlasná. Komunikácia 
v skupine vyžaduje veľké úsilie. 

   Veľmi ťažká strata sluchu
Počujete len niektoré veľmi hlasné zvuky. 
Komunikácia nie je možná bez načúvacieho 
prístroja ani pri intenzívnom úsilí.
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Nízke zvuky Vysoké zvuky

Normálny sluch

Ľahká strata sluchu 
(20–40 dB)

Stredná strata sluchu
(40–60 dB)

Stredne ťažká strata sluchu
(60–75 dB)

Ťažká strata sluchu
(75–95 dB)

Veľmi ťažká strata sluchu
(95 dB a více)
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Strata sluchu sa môže prehlbovať postupne, a to skôr než si to uvedomíte. Niektoré 
zvuky ostávajú výrazné a jasné, ale iné, tichšie zvuky, sú už ťažšie počuteľné. 
V dôsledku toho je komunikácia čím ďalej náročnejšia a vyžaduje viac sústredenia. 

Najhoršie počuteľné a zrozumiteľné sú vyššie položené zvuky. Kľúčovú úlohu v našej 
schopnosti zreteľne rozumieť reči majú tichšie vysoké spoluhlásky ako sú „s“, „f“, „š“ 
a „t“. Preto ľudia so stratou sluchu často rozprávajú, že počujú, ale nerozumejú tomu, 
čo sa rozpráva. 

Počuť, ako je dané od prírody – obidvoma ušami 
Obidve naše uši fungujú ako jeden systém. Jedno ucho je nasmerované doľava, 
druhé doprava. K sluchovej strate obvykle dochádza v obidvoch ušiach. Len s jedným 
správne fungujúcim uchom je nemožné určiť, odkiaľ zvuk prichádza. Dôležité však je, 
že kvalita porozumenia zvukov a reči je lepšia, ak sú načúvacie prístroje nosené 
na obidvoch ušiach. 

Binaurálna VoiceStream Technology™ 
Jedinečná binaurálna technológia VoiceStream Technology™ značky Phonak zachytí 
rečový signál a zaistí, že ho zreteľne počujete v obidvoch ušiach. To znamená, 
že budete viac rozumieť vo väčšom počte posluchových situácií. 

Keď hlasy prestávajú byť zreteľné
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Načúvacie prístroje Phonak sú dostupné v štyroch cenových kategóriách a úrovniach 
výkonu, ktoré zohľadňujú rozsah ich vybavenia tak, aby vyhovovali pre rôzne poslucho
vé prostredia (napr. konverzácia v hlučnom prostredí, hudba, telefonovanie, oslavy…). 

Výkonnostné úrovne Vášho počutia

Prémiová
Vyvinutá pre tých, ktorí chcú a očakávajú len to najlepšie. Kompletná sada 
špičkových funkcií, ktoré unikátne a efektívne riešia všetky problémy sluchu. 
Tieto načúvacie prístroje optimálne podporujú porozumenie aj v tých 
najnáročnejších posluchových situáciách.

Pokročilá 
Dokonalá rovnováha medzi výkonom a cenou. Impozantný balíček 
funkcií, ktorý zlepšuje počutie v rôznych posluchových situáciách, 
vrátane prostredia so strednou hladinou hluku v pozadí. 

Štandardná
Ideálna pre tých, ktorí hľadajú optimálny pomer cena – výkon 
a pritom stále očakávajú tú najmodernejšiu technológiu. Ambiciózna 
sada funkcií, ktoré dokážu uspokojiť požiadavky na každodenné 
počutie pri minimálnej až strednej hladine hluku v pozadí. 

Základná 
Výrobky Essential sú určené pre tých, ktorí hľadajú dostupné 
a efektívne riešenie pre zlepšenie každodennej komunikácie prevažne 
v tichom prostredí alebo pri minimálnej hladine hluku v pozadí. 
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Počúvajte jemné  
a vzdialené zvuky  
reči

Zapojte sa do rozhovorov  
na miestach s veľkou  
hlučnosťou

Redukovaná ozvena  
vo veľkých miestnostiach  
s vysokými stropmi  
a tvrdými povrchmi

Oceňte jazdu autom  
so zníženou hlučnosťou  
vozovky

Počúvajte rozhovory  
zo všetkých smerov

Užívajte si vonkajšie  
aktivity so zníženým  
hlukom vetra  
(golf, prechádzky)

Doprajte si bohatú živú  
a nahrávanú hudbu

Konverzujte aj v hlučnom  
prostredí počas chôdze

Zúčastňujte sa rozhovorov  
v malých skupinách

Užívajte si rozhovor  
s jednou osobou  
v tichom prostredí

Vypočujte si priateľov  
a rodinu cez telefón

Vychutnajte si filmy  
a TV programy

Spoločne so svojím poskytovateľom načúvacích prístrojov preskúmate 
dostupné programové riešenia, ktoré zaistia to najlepšie pre Vaše počutie.
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Počutie je považované za niečo, čo robíme prirodzene. Schopnosť počuť 
je zložitou súčasťou našej existencie a zásadná pre našu celkovú životnú 
pohodu. Aký je lepší spôsob znovuobjavenia zvuku ako s načúvacím 
prístrojom inšpirovaným samotnou prírodou. Koniec koncov, Paradise, 
tak znie raj.

Brilantné porozumenie reči
Porozumieť niekomu, kto rozpráva potichu alebo z diaľky v tichom prostredí, 
je náročné. Phonak Paradise pristupuje k tejto výzve posilnením jemnej reči 
pomocou inovatívnej funkcie Zvýrazňovač reči. Objavte znovu radosť 
z komunikácie s priateľmi, kolegami alebo blízkymi.

Personalizované potlačenie hluku
Koľko úsilia je potrebné na sledovanie konverzácie, keď reč prichádza spredu 
a hluk zo strany a zozadu? Často sa to môže líšiť v závislosti od typu miestnosti, 
v ktorej sa nachádzate, alebo dokonca od toho, ako sa v tom čase cítite. 
Aplikácia myPhonak Vám umožní vyťažiť maximum z Vašich načúvacích 
prístrojov Paradise. Ponúka rôzne ovládacie prvky a funkcie, ktoré Vám umožňujú 
prispôsobiť nastavenia načúvacieho prístroja v reálnom čase. Reštaurácia je príliš 
hlučná? Nie je problém, len zvýšte silu potlačenia hluku pre Vaše pohodlie.

Nové ovládanie poklepaním* pre jednoduchý prístup k funkciám Bluetooth®
Predstavte si toto... jednoduchým poklepaním na ucho môžete vybavovať 
telefónne hovory, prenášať hudbu alebo používať hlasových asistentov.  
 Pohybový senzor  v načúvacom prístroji umožňuje jednoduchým spôsobom 
odpovedať na telefónny hovor, aktivovať hlasového asistenta a pozastaviť 
prehrávanie hudby alebo pokračovať v počúvaní.

Technológia Phonak Paradise

*  Ovládanie poklepaním a senzor pohybu sú k dispozícii pre nabíjateľné načúvacie prístroje P70 a P90.







11

 Univerzálnu konektivitu  načúvacích prístrojov Paradise využijete 
pre pripojenie ku všetkým zariadeniam s operačným systémom iOS® 
alebo Android™ a tiež k ďalším zariadeniam s Bluetooth®. Zvuk z týchto 
zariadení tak môžete streamovať priamo do Vašich načúvacích prístrojov. 

Vďaka telefonovaniu v režime  hands-free  môžete prijať alebo odmietnuť hovor 
jednoducho stlačením multifunkčného tlačidla na načúvacom prístroji, aj keď 
nemáte telefón po ruke. Keď začnete rozprávať, načúvacie prístroje rozpoznajú 
Váš hlas a začnú ho prenášať do telefónu.

Rozšírená konektivita Bluetooth®
Môžete sa pripojiť až k ôsmim zariadeniam s Bluetooth® a súčasne byť 
pripojený k dvom z nich, medzi ktorými môžete jednoducho prepínať. 
Užijete si tak ešte väčšiu konektivitu načúvacích prístrojov Phonak Paradise. 
Možnosť viacerých prepojení je pohodlnejšie, zvlášť v dnešnom virtuálne 
prepojenom svete.

Technológia AirStream™
Načúvacie prístroje Paradise sú tiež kompatibilné s doplnkami pre počúvanie, 
ako je zariadenie Phonak TV Connector pre priamy prenos audio signálu 
z akejkoľvek televízie alebo multimediálneho systému. A pretože načúvacie 
prístroje Paradise dokážu počas prenosu rozlišovať medzi rečou a hudbou, 
môžete si užívať ešte lepšie počutie vďaka vynikajúcej kvalite zvuku.

Pripojí sa k smartfónom, televízii  
a ďalším zariadeniam

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú zapísané ochranné známky vlastnené spoločnosťou 
Bluetooth SIG, Inc. a Sonova AG užíva tieto ochranné známky v súlade s licenciou.
 
iOS® je ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených 
štátoch amerických a niektorých ďalších krajinách.
 
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC. 
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Aplikácia myPhonak bola vyvinutá odborníkmi značky Phonak, aby slúžila 
ako spoločník pre zdravý spôsob života, ktorý podporí používanie Vášho 
načúvacieho prístroja a dokáže divy.

Aplikácia Vám umožňuje prístup k rozšíreným ovládacím prvkom počúvania 
a individuálnemu nastaveniu možností, vzdialenú podporu starostlivosti o sluch 
a sledovanie zdravotnej kondície pre posilnenie Vašej celkovej duševnej a fyzickej 
pohody1.  

Aplikáciu myPhonak je možné stiahnuť cez Apple App Store alebo Google Play 
Store. Ak chcete získať prístup k svojim zdravotným údajom a ukladať ich, musíte 
si v aplikácii vytvoriť účet.

Inteligentné aplikácie, ktoré rozširujú 
Vaše možnosti
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Vzdialená podpora
Pohodlné virtuálne stretnutia Vám umožňujú prijímať nastavenia načúvacieho 
prístroja od Vášho poskytovateľa načúvacích prístrojov z pohodlia Vášho 
domova.

Jednoduché prispôsobenie
Prevezmite úplnú kontrolu nad svojimi posluchovými zážitkami.  
Vytvorte si prispôsobené posluchové profily pre rôzne nastavenia, aby ste nikdy 
nezmeškali ani jeden vzácny okamih.

Diaľkové ovládanie
Funkcia diaľkového ovládania Vám umožňuje rýchlo a jednoducho upraviť 
hlasitosť, prepínať medzi posluchovými profilmi a posilniť reč pre jednoduchú 
konverzáciu.

Sledovanie zdravotnej kondície
Aplikáciu myPhonak možno použiť na sledovanie Vášho tepu srdca, počtu 
krokov, ktoré ste prešli alebo zabehli, a úrovne aktivity. Pravidelné cvičenie 
môže pomôcť zlepšiť Vašu celkovú kondíciu a duševnú pohodu1.

Stanovenie cieľov
Aplikácia myPhonak ponúka voliteľné nastavenie cieľa, ktoré Vás povzbudí 
k väčšej aktivite. Stanovenie cieľov Vás môže motivovať k zlepšeniu Vašich 
zdravotných návykov a životného štýlu2.

Sledovanie zdravia a podpora 
počúvania kdekoľvek, aj v pohybe
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Phonak Audéo Paradise  
 Bezkonkurečný zážitok z počúvania

Načúvacie prístroje Phonak Audéo Paradise sú výsledkom desaťročí 
technologických výskumov, inovácií a neutíchajúcej vášne.

Zosobňujú našu túžbu a odhodlanie vyvinúť načúvacie prístroje, ktoré sú 
podľa nás tým najlepším možným riešením pre tých, ktorí ich potrebujú.

Využili sme poznatky z vývoja ich predchodcu, nášho najpredávanejšieho 
modelu načúvacieho prístroja, a načúvacie prístroje Phonak Paradise sme 
ešte vylepšili.

Vďaka celkom novému hardvéru a niekoľkým novým funkciám 
sa počúvanie s načúvacími prístrojmi Paradise posúva na ďalšiu úroveň. 
A výsledok?

Načúvacie prístroje, ktoré prinášajú bezkonkurenčný zážitok z počúvania:

•   Jasný, prirodzený zvuk
•   Brilantné porozumenie reči
•   Individuálne potlačenie hluku
•   Inteligentné aplikácie, ktoré rozširujú Vaše možnosti
•   Konektivitu k smartfónom, televízii a ďalším zariadeniam
•   Nové ovládanie poklepaním pre jednoduchý prístup  

k funkciám Bluetooth®
•   Dostupné v dvoch nabíjacích variantoch

K dispozícii v rôznych farbách, takže Vaše Audéo je jedinečné rovnako ako Vy.
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P8  
Velvet Black

P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige
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Phonak CROS P  
 Riešenie jednostrannej hluchoty v novej 
generácii Paradise

CROS P umožňuje klientom s jednostrannou poruchou sluchu zažiť 
technologické prednosti generácie Paradise v novom systéme CROS.

Veľmi žiadaný CROS P je podporený osvedčeným výkonom Paradise a poskytuje 
lepšie porozumenie reči v hlučných prostrediach3,4, aby jeho používatelia 
počuli5 rozhovory prichádzajúce z akéhokoľvek smeru.

Keď je CROS P spárovaný s načúvacím prístrojom Audéo Paradise, vytvorí 
posluchový systém, ktorý Vám umožní počuť zvuky a rozhovory okolo seba 
bez ohľadu na smer, z ktorého prichádzajú.4,6,7

•  Overený výkon generácie Paradise
•  Univerzálne pripojenie k smartfónom, televízii, zariadeniam Roger a ďalším
•  Telefónne hovory handsfree prijaté vlastným hlasom
•  Jednoduché používanie
•  Dostupné v dvoch variantoch: CROS PR (nabíjateľná batéria) a CROS P13 

(jednorazová batéria)

P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige

CROS P je dostupný v rôznych farbách.

P8  
Velvet Black



•  Systém CROS je možné nastaviť ako riešenie pre jednostrannú stratu sluchu, 
kedy jedno ucho nepočuje a druhé ucho počuje normálne.

•  Môže byť konfigurovaný ako riešenie v systéme BiCROS, keď je nutné zosilnenie 
počutia na lepšie počujúcom uchu.

Bezdrôtový prenos

Phonak  
CROS P Načúvací prístroj  

Phonak Audéo P

1
 2
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Vďaka vstavanému snímaču tepu srdca a v kombinácii s aplikáciou 
myPhonak Vám načúvací prístroj Audéo Fit umožní starať sa o Vaše 
zdravie.

Namiesto nosenia ďalšieho zariadenia Vám načúvací prístroj Audéo Fit 
v kombinácii s aplikáciou myPhonak umožní sledovať tep Vášho srdca, počet 
krokov a úroveň aktivity.

Keď budete chcieť zobraziť svoje dáta, jednoducho otvorte aplikáciu 
myPhonak vo Vašom smartfóne alebo tablete, kde všetko prehľadne uvidíte.

Audéo Fit a aplikácia myPhonak Vám poskytujú prístup ku:

•  Srdcovej frekvencii
•  Počtu krokov
•  Úrovni aktivít
•  Prejdenej alebo zabehnutej vzdialenosti
•  Voliteľnému nastaveniu cieľa

Phonak Audéo™ Fit 
 Objavte skryté zázraky

Načúvacie prístroje Audéo Fit sú dostupné v troch farebných variantoch.

Okrem funkcií sledovania zdravotných údajov8 ponúka Audéo 
Fit bezkonkurenčnú6 kvalitu zvuku9 a univerzálnu konektivitu 
generácie Paradise. To vám umožní lepšie počuť a viac si užívať 
každý deň.

Načúvacie prístroje Audéo Fit sú nabíjacie,  takže sa nemusíte 
starať o výmenu jednorazových batérií.
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P6  
Silver Gray

P1  
Sand Beige

P4  
Chestnut
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Phonak Naída Paradise  
 Objavte zázraky skutočne silného zvuku

Vaše načúvacie prístroje sú rovnako ako Vy jedinečné. A Vy chcete 
viac než len silný výkon.

Načúvacie prístroje Naída Paradise idú nad rámec samotného 
technického výkonu: počutie užívateľa povznášajú na úplne inú úroveň. 
Dávajú priestor individuálnym preferenciám a zmysel pre detail sa 
odráža v každej súčiastke. Nové komponenty spolu s novými funkciami 
dokážu automaticky reagovať na akúkoľvek posluchovú situáciu.

Za načúvacími prístrojmi Phonak Naída stojí dlhá história revolučných 
inovácií, ktorých cieľom bolo vždy pomôcť ľuďom s ťažkou stratou 
sluchu. Naída Paradise, najnovšia generácia načúvacích prístrojov 
Naída, prináša bezkonkurenčný zážitok z počutia, vďaka ktorému 
môžete ľahšie komunikovať, spoločensky žiť a duševne aj emocionálne 
sa rozvíjať. Ponúka:

•  Novú dimenziu počutia a silný výkon
•  Prepojenie so smartfónmi, televíziou a ďalšími zariadeniami 
•  Inteligentné aplikácie, ktoré rozširujú Vaše možnosti
•  Dva nabíjacie modely

Načúvacie prístroje Naída Paradise sú dostupné v ôsmich farbách.
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P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige

P8  
Velvet Black
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Phonak Virto™ Paradise 
 Objavte skryté zázraky

Načúvacie prístroje Phonak Virto Paradise sú revolučné načúvacie prístroje, 
ktoré vedia viac než len zlepšiť Vaše počutie – vrátia Vám cit pre zázraky.

Plne prispôsobené
Každý načúvací prístroj Virto P je vyrobený na mieru Vášho ucha a naprogramovaný 
podľa Vašich posluchových potrieb. Vďaka tomu a vďaka výkonným funkčným 
vlastnostiam generácie Paradise budete stále v spojení s okolitým svetom a a budete 
si užívať život.

Biometrická kalibrácia
Zohľadňuje Vašu individuálnu anatómiu a posluchové potreby. Náš softvér extrahuje 
cez 1600 unikátnych dátových bodov z ucha pre zlepšenie11 smerovosti o 2 dB13.
•  Presne kalibrované pre individuálnu anatómiu Vášho ucha
•  Vyrobené na mieru Vašich uší

Univerzálna konektivita
Virto P312 poskytuje univerzálnu konektivitu, ktorá 
Vám umožňuje bezproblémovo prenášať audio obsah 
z mnohých zariadení s podporou Bluetooth®.

Super diskrétne
Virto PTitanium je najmenší načúvací prístroj značky Phonak, 
vyrobený z titánu. Navrhnutý tak, aby presne sedel Vášmu uchu, 
Virto PTitanium je tiež pevný, ľahký a odolný.
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Vychutnajte si počúvanie – 
vrátane streamovania – 
s najmodernejšou technológiou 
nabíjateľných batérií značky 
Phonak pre bezstarostné 
používanie.

Nabíjacie načúvacie prístroje Paradise 
sa rýchlo nabíjajú a dlho vydržia. 
Dokonalý spoločník, ak ste stále 
v pohybe. Majte ich neustále nabité 
a už sa nikdy nemusíte starať 
o jednorazové batérie.

*  Kompatibilita závisí od modelu 
nabíjateľného načúvacieho prístroja.

Je to na Vás! 
 Objavte možnosti nabíjania*
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Vyberte si svoj preferovaný model načúvacieho prístroja Paradise, či už 
je nabíjateľný alebo používa jednorazové batérie. Váš poskytovateľ načúvacích 
prístrojov Vám môže pomôcť správne si vybrať. Vyberte si farbu, ktorá bude 
čo najdiskrétnejšia a štýlová.

Kúsok raja len pre Vás

Ľahká až veľmi ťažká  
strata sluchu

Ľahká až stredne ťažká strata sluchu Ťažká až veľmi ťažká strata sluchu

Audéo P312  Audéo P13T  Audéo PR  Audéo PRT

Naída PPR Naída PUP
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CROS PR CROS P13 Audéo PR Fit

Virto PTitanium Virto P10 NW O Virto P312 NW O Virto P312

Jednostranná  
strata sluchu

Ľahká až veľmi  
ťažká strata sluchu

Ľahká až ťažká  
strata sluchu
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Generácia načúvacích prístrojov Paradise 
a technológia Roger™ prepájajú 
to najlepšie z počúvania v hlučnom 
prostredí a na veľkú vzdialenosť.

Niektoré posluchové situácie budú pre užívateľov načúvacích prístrojov vždy 
náročné. Často nastávajú v podmienkach hlučného prostredia v kombinácii 
s počúvaním na diaľku. Alebo keď má rozprávajúci ústa zakryté rúškom 
a prichádzate tak o dodatočnú oporu porozumenia pomocou odzerania z pier. 
V týchto situáciách môže pomôcť  technológia Roger. 

Mikrofóny Roger Vám pomôžu lepšie porozumieť reči v hlučnom prostredí  
a pri počúvaní vzdialeného rozprávajúceho.14 Do načúvacích prístrojov  
generácie Paradise prenášajú zvuk priamo bez nutnosti používania  
externého prijímača.15 Pri zvýšení hladiny okolitého hluku  
sa technológia Roger automaticky prispôsobí tak,  
aby zvýrazňovala reč nad hlučným pozadím.

Mnohým ľuďom so stratou sluchu umožňuje rozšírenie 
načúvacích prístrojov o technológiu Roger viesť 
plnohodnotný spoločenský a profesionálny život 
bez kompromisov.
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Zoznámte sa s naším najnovším 
vzdialeným mikrofónom! 

 Roger On™  je novo vyvinutý mikrofón pre konverzácie, ktoré sa odohrávajú 
v hlučnom prostredí alebo vo väčšej vzdialenosti medzi účastníkmi. 
Je vytvorený pre všestranné a jednoduché použitie a je možné používať ho ako 
osobný mikrofón pre rozprávajúceho alebo ako smerový mikrofón umiestnený 
na stole. Vďaka funkcii smerovania a rozlíšenia smeru prichádzajúcej reči Vám 
umožňuje sústrediť sa na konverzácie, ktoré sú pre Vás naozaj dôležité,  
či už ste v práci, na prednáške alebo v spoločnosti. 

Ak sa chcete dozvedieť viac alebo technológiu Roger vyskúšať, kontaktujte 
svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov alebo navštívte internetové stránky 
 www.phonak.com/roger-solutions !
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Keď potrebujete uľahčiť porozumenie 
pri konverzácii vo dvojici, mikrofón 
 Phonak PartnerMic™  je diskrétny pripínací 
mikrofón s jednoduchým ovládaním, 
ktorý je určený pre komunikáciu s jedným 
rozprávajúcim v hlučnom prostredí. 

Diaľkové ovládanie  Phonak RemoteControl 
 Vám umožňuje jednoduché a diskrétne 
ovládanie Vašich načúvacích prístrojov Phonak. 
Pomocou ľahko rozlíšiteľných troch tlačidiel 
môžete ovládať hlavné funkcie na načúvacích 
prístrojoch, meniť programy a znižovať 
či zvyšovať hlasitosť.

Zariadenie  TV Connector  je jednoduché 
rozhranie, ktoré slúži na prepojenie 
načúvacích prístrojov s televíziou a ďalšími 
audio zariadeniami. Pripojené načúvacie 
prístroje potom fungujú ako bezdrôtové 
slúchadlá. TV Connector môže prenášať 
audio signály do ľubovoľného počtu 
pripojených načúvacích prístrojov súčasne, 
a to až do vzdialenosti 15 metrov.

Bezdrôtové príslušenstvo zvyšuje  
Vašu pohodu používania načúvacích 
prístrojov Paradise
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Sociálno-emocionálna pohoda
Dobre počuť nám umožňuje byť spoločensky aktívny, 
stretávať sa s ostatnými ľuďmi a účinne komunikovať  
bez prekážok. 

Kognitívna pohoda
Mozog má v počúvaní a porozumení reči zásadnú úlohu, 
preto je dôležité neustále ho stimulovať. Tu vstupujú 
do hry načúvacie prístroje. 

Fyzická pohoda
Keď dobre počujete, lepšie si uvedomujete svoje 
okolie, čo podporuje Vaše pocity bezpečia a dôvery.

Ak dobre počujete, nič Vám nebráni užívať si život tak, ako chcete. Podľa 
rastúceho množstva vedeckých poznatkov má kompenzácia straty sluchu 
priaznivý dopad na Vašu sociálnoemocionálnu, kognitívnu a fyzickú pohodu.16 

Vykročte s načúvacími prístrojmi 
Phonak Paradise v ústrety väčšej 
pohode vo Vašom živote

Paradise, tak znie raj



Paradise: 
všetky  
zázraky 
raja.
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 life is on 

Od roku 1947 sa Phonak venuje zachovaniu sociálnej, emocionálnej 
a fyzickej kvalite života otvorením nových akustických svetov. Veríme, 
že dobrý sluch sa rovná pohode, a preto je nevyhnutný pre plnohodnotný 
život. Dnes ponúkame najširšie portfólio inovatívnych posluchových 
riešení. A spolu s našimi odborníkmi v oblasti sluchu pokračujeme 
v zameraní sa na to, čo je najdôležitejšie: zlepšenie porozumenia reči, 
zmene života ľudí a pozitívnemu vplyvu na spoločnosť ako celku. life is on 

www.phonak.com
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