
Słuchawka Phonak ActiveVent™ 
Nic nie może się równać z dźwiękiem 
Paradise

Odkryj na nowo cudowny świat 
dźwięku! 



Odkryj na nowo cudowny świat dźwięku 
w jeszcze większej liczbie sytuacji 
słuchowych 

Aparaty słuchowe Phonak Audéo Paradise potrafią nadążyć 
za wymaganiami nieustannie zmieniającego się świata. 
Umożliwiają poprawę słyszenia, co ma bezpośredni wpływ 
na samopoczucie i ostatecznie na jakość Twojego życia. 

Dzięki projektowanej z myślą o Twoim dobrostanie 
technologii Paradise możesz mieć pewność, że posiadasz 
aparat słuchowy, który ułatwi Ci komunikację z przyjaciółmi, 
rodziną i współpracownikami. Niezależnie od tego, czy 
rozmawiasz przez telefon, czy prowadzisz rozmowę 
z bezpiecznej odległości, aparaty słuchowe Paradise 
dostarczają niezrównanych wrażeń słuchowych1 w jeszcze 
większej liczbie zróżnicowanych środowisk akustycznych. 

Odkryj na nowo cudowny świat dźwięku, utrwalając więzi 
społeczne oraz rozwijając się intelektualnie i emocjonalnie. 
Dobre słyszenie to dobre samopoczucie, ponieważ gdy 
dobrze słyszymy, jesteśmy przygotowani, by prowadzić 
życie, którego naprawdę pragniemy.
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1 W porównaniu z aparatem słuchowym Phonak Audéo Marvel
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Przedstawiamy słuchawkę ActiveVent 
Pierwsza na świecie inteligentna 
słuchawka do aparatu słuchowego

 
Możliwość dobrego słyszenia zwiększa nasze poczucie więzi 
i zaangażowanie, co ostatecznie przekłada się na ogólne dobre 
samopoczucie. Inspirowane naturą aparaty słuchowe Paradise 
powstały, by można było czerpać radość z cudownych dźwięków 
w ich naturalnej postaci. 

Aby zapewnić użytkownikom naturalne doświadczenia słuchowe, 
aparat słuchowy Paradise wyposażono w rewolucyjną, nową 
słuchawkę ActiveVent™, która umożliwia najefektywniejsze 
połączenie komfortu słuchania i wydajności słyszenia. Słuchawkę 
ActiveVent podłącza się do ładowalnych aparatów słuchowych 
Audéo Paradise. Blokuje ona hałas w głośnym otoczeniu, 
optymalizując słyszenie w tych pełnych wyzwań sytuacjach, 
a jednocześnie dostarcza komfortowych i naturalnych wrażeń 
słuchowych w ciszy.2 

Doskonała jakość strumieniowanych dźwięków multimedialnych 
umożliwia słuchanie ulubionej muzyki lub oglądanie ulubionych 
programów telewizyjnych.3 

Słuchawkę zaprojektowano z myślą o trudnych warunkach 
akustycznych lub sytuacjach, które wymagają skupienia. Dzięki 
inteligentnemu sterowaniu za pomocą systemu operacyjnego 
AutoSense OS 4.0 słuchawki automatycznie dostosują się do 
panujących warunków i otoczenia dźwiękowego.

2  Winkler, A., Latzel, M., & Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature 
Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13.  
https://doi.org/10.1177/2331216516631741

3   W porównaniu z konwencjonalnym przetwornikiem akustycznym w ciszy.





Połączenie możliwości i komfortu, 
jakiego jeszcze nie było

Inteligentnie zharmonizowana wyrazistość 
mowy w hałasie z komfortem słyszenia2 
Słuchawki ActiveVent stanowią idealne rozwiązanie dla osób, 
które prowadzą aktywny tryb życia i spędzają dużo czasu 
w restauracjach, miejscach spotkań towarzyskich lub miejscach 
publicznych, gdzie są obecne hałas i pogłos. Takie miejsca mogą 
jeszcze bardziej utrudniać słyszenie. 

Kiedy słuchawki ActiveVent są użytkowane, system operacyjny 
AutoSense OS 4.0 automatycznie zamyka otwór wentylacyjny 
w chwili, gdy poziom hałasu wzrasta, co zapewnia użytkownikowi 
aparatu słuchowego zwiększoną wydajność gwarantowaną przy 
zamkniętym dopasowaniu. Gdy poziom hałasu spada, otwór 
wentylacyjny otwiera się, by można było znów cieszyć się 
komfortem zapewnianym przez otwarte dopasowanie. 
(Opcja dostępna na poziomie możliwości Premium).
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Doskonała jakość strumieniowanych 
dźwięków multimedialnych3,4

Ze słuchawką ActiveVent możesz cieszyć się doskonałą jakością 
strumieniowanych dźwięków multimedialnych przy zamkniętej 
wentylacji. Niewątpliwą zaletą tych 
słuchawek jest zapewnienie 
użytkownikowi możliwości 
przełączenia się z przesyłania 
strumieniowego na rozmowę za 
pomocą podwójnego tapnięcia, 
które wstrzymuje przesyłanie 
sygnału strumieniowego i sprawia, 
że słuchawka ActiveVent otwiera się, 
aby umożliwić bezproblemową zmianę 
(Opcja dostępna na wszystkich poziomach 
możliwości).

Korzyści

• Słuchawka ActiveVent zapewnia średnio o 10% lepsze 
rozumienie mowy w hałasie, jednocześnie gwarantując 
naturalny dźwięk w różnych sytuacjach słuchowych.5 

• Słuchawka ActiveVent ułatwia komunikację zarówno w hałasie, 
jak i w ciszy, zapewniając możliwość kontaktów towarzyskich 
z przyjaciółmi oraz podtrzymywanie więzi rodzinnych.

4  W porównaniu z konwencjonalnym przetwornikiem akustycznym w ciszy.
5   Latzel, M & Hobi, S (2021) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better 

speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News w przygotowaniu. 
Przewidywana data zakończenia: koniec 2021 r.



life is on 

W Phonak wierzymy, że dobre słyszenie to dobre samopoczucie i jest 
ono niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat naszą pasją 
jest tworzenie świata, w którym „life is on” jest dla wszystkich. Nasze 
innowacyjne rozwiązania słuchowe są projektowane dla ludzi w każdym 
wieku i o każdym stopniu ubytku słuchu, aby mogli oni uczestniczyć 
w życiu społecznym oraz rozwijać się intelektualnie i emocjonalnie. 

www.phonak.com
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