
Phonak ActiveVent™ hörtelefon 
There’s nothing like the sound of Paradise

Upptäck det underbara med ljud 



Återupptäck det underbara med ljud i 
ännu fler lyssningssituationer 

Phonak Audéo Paradise klarar av kraven från dagens 
föränderliga värld. De ger dig möjligheten att förbättra 
din hörsel vilket kan ha en direkt inverkan på hur du mår 
och i slutändan också din livskvalitet. 

Paradise är designad med ditt välmående i åtanke och ger 
dig säkerheten av att veta att du har en hörapparat som 
hjälper dig kommunicera med vänner, familj och kollegor. 
Oavsett om du pratar i telefon eller samtalar med någon 
ger Paradise en oöverträffad hörselupplevelse1 i ännu fler 
lyssningssituationer. 

Återupptäck det underbara med ljud medan du håller 
kontakten socialt och mår bra mentalt och emotionellt. 
Som vi säger: hör bättre – må bättre. För om du hör bra 
är du utrustad att leva livet på dina villkor.
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1 Jämfört med Phonak Audéo Marvel
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Vi presenterar  ActiveVent-hörtelefon 
Världens första intelligenta hörtelefon 
för hörapparater

 
Att kunna höra bra ökar vår känsla av anknytning och 
engagemang, vilket i slutändan bidrar till vårt allmänna 
välbefinnande. Paradise tog inspiration från naturen med avsikt 
att skapa en hörapparat som låter dig njuta av det underbara 
med ljud så som de borde höras. 

För att möjliggöra denna naturlig hörselupplevelse har Paradise 
en revolutionär ny ActiveVent™-hörtelefon - en hörtelefon 
som kombinerar komfort och hörselprestanda som aldrig förr. 
ActiveVent ansluts till din laddningsbara Audéo Paradise. 
Den stänger ute buller i bullriga miljöer för att optimera 
hörsel i dessa svåra situationer medan den ger dig en 
bekväm och naturlig lyssningsupplevelse i lugna miljöer.2 

Överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media låter dig lyssna 
på din favoritmusik eller titta på TV utan att bakgrundsbuller 
stör din upplevelse.3 

Den är utformad för svåralyssningsmiljöer eller stunder av fokus 
och kontrolleras intelligent av AutoSense OS™, vilket automatiskt 
justerar din hörapparat för att passa omgivningen.

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  Jämfört med konventionell akustisk koppling i tyst miljö.





Prestanda och komfort samtidigt som 
aldrig förut

Intelligent balanserad taltydlighet i bullrig 
miljö och lyssnarkomfort2 
ActiveVent är idealisk om du har en aktiv livsstil och tillbringar 
mycket tid på platser som restauranger, sociala sammankomster 
eller offentliga platser med mycket externt buller. Dessa platser 
kan göra det ännu svårare att höra. 

Med ActiveVent stänger AutoSense OS 4.0 automatiskt ventilen 
när ljudnivån i omgivningen stiger vilket låter dig dra nytta 
av den förbättrade prestandan av en individuell anpassning. 
När bullernivån sjunker öppnas ventilen så att du kan njuta 
av komforten från en öppen anpassning. (Tillgänglig på 
Premium-funktionsnivån).
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Överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media3,4

Med ActiveVent kan får du även av överlägsen ljudkvalitet vid 
streaming av media tack vare den stängda ventilen. Den verkligt 
unika aspekten av dessa hörtelefoner är att 
om du vill byta från streaming av media 
till deltagande i ett samtal så pausar 
en enkel dubbeltryckning det 
streamande ljudet och ActiveVent 
öppnas för att tillåta en smidig 
övergång. (Tillgänglig på alla 
funktionsnivåer).

Fördelar

• ActiveVent ger i snitt 10% bättre taluppfattning i bullrig miljö 
samtidigt som den tillhandahåller ett naturligt ljud i olika 
lyssnarsituationer5 

• ActiveVent hjälper dig vara en del av gemenskapen i både 
bullriga och lugna miljöer, och säkerställer att du kan umgås 
med familj och vänner och bibehålla goda relationer.

4  Jämfört med konventionell akustisk koppling i tyst miljö.
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 under utveckling. 
Förväntad publikation i slutet av 2021.



life is on 

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande 
och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har 
vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan 
känna att ”life is on”. Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för 
personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att 
de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt. 

www.phonak.se
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Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

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


