
Het volgende hoofdstuk van 
Paradise begint

Phonak ActiveVent™-speaker
Niets klinkt als het geluid van Paradise
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Welkom bij een 
nieuw hoofdstuk 
van Paradise
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Toen we Phonak Audéo™ Paradise op de markt brachten, hadden we een hoortoestel ontwikkeld dat 
cliënten een ongeëvenaarde hoorervaring bood1. Dat eerste hoofdstuk speelde zich twaalf maanden 
geleden af; inmiddels ziet ons dagelijks leven er heel anders uit. Het dragen van een mondkapje wordt 
gezien als het nieuwe normaal. Het mondkapje brengt voor sommige gebruikers van hoortoestellen een 
extra uitdaging met zich mee, omdat men niet meer met de lippen mee kan lezen. 

Phonak Paradise-hoortoestellen met AutoSense OS™4.0 kunnen eenvoudig aangepast worden aan veel 
verschillende luistersituaties, zodat cliënten zich kunnen redden in verschillende omgevingen. 
Uw cliënten hoeven hun hoortoestellen niet aan te passen, waardoor er een van de moeilijkheden 
wegvalt.  
Dit kan directe positieve gevolgen hebben op het welzijn van personen met hoortoestellen. Als het 
cliënten gemakkelijker wordt gemaakt om te communiceren, kunnen ze sociaal actief blijven en genieten 
ze een betere mentale gezondheid. 

Phonak is verheugd het volgende hoofdstuk van Paradise aan te kondigen. 
Paradise, met zijn kenmerkend haarscherp natuurlijk geluid, biedt een 
ongeëvenaarde hoorervaring1 in nu nog meer situaties. 
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Nieuw: de ActiveVent™-speaker
's Werelds eerste intelligente 
hoortoestelspeaker

Paradise staat bekend om een ongeëvenaarde1 
geluidskwaliteit4 met waanzinnig spraakverstaan3,4,5 en 
gepersonaliseerde ruisonderdrukking. Nu slaan we de 
bladzijde om naar een nieuw hoofdstuk: 
de ActiveVent-speaker. 

De geheel nieuwe ActiveVent™-speaker is 's werelds eerste intelligente hoortoestelspeaker. Deze kan op 
intelligente wijze de spraakhelderheid in lawaai en het luistercomfort in evenwicht te brengen2 voor een 
nog betere ongeëvenaarde1 geluidskwaliteit4 van Phonak Paradise, voor cliënten met mild tot matig 
gehoorverlies. 

Deze innovatieve speaker is voorzien van mechanisch schakelend venting, naadloos aangestuurd door 
AutoSense OS 4.0. Deze functionaliteit combineert de hoorprestaties van een gesloten pasvorm met het 
comfort van een open pasvorm2. Hierdoor is de cliënt voorzien van de perfecte hooroplossing, zodat ze 
zich volledig bewust van hun omgeving kunnen zijn, de natuurlijke klanken van hun eigen stem kunnen 
horen en eenvoudiger spraak in lawaai kunnen verstaan6. 
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Hoe werkt de ActiveVent-speaker?
ActiveVent is een speaker die ingebouwde venting combineert met een kleine schijf die tussen twee 
standen schakelt: open en gesloten. Dit wordt intelligent aangestuurd door AutoSense OS 4.0. Dankzij 
een klikgeluid weet de cliënt dat de schijf van stand is gewisseld.

 
Wanneer de schijf in de open stand staat, kan rechtstreeks 
geluid door het ingebouwde ventingsysteem van de speaker 
passeren, zodat de drager het comfort van een open 
pasvorm ervaart, met de natuurlijke klanken van de eigen 
stem, en hij/zij omgevingsgeluiden kan opvangen2.

 
Bij uitdagende luistersituaties met spraak in lawaai of bij 
het streamen van media, schakelt de schijf naar de gesloten 
stand, zodat omgevingsgeluid niet rechtstreeks het oor 
binnenkomt. Zo is spraak van voren of de gestreamde audio 
beter te verstaan.
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Waarmee kan ik de ActiveVent koppelen?
1. Universele SlimTip AV
  U kunt eenvoudig de ActiveVent-speaker demonstreren aan uw cliënten dankzij de nieuwe Universele 
  SlimTip AV. Universele SlimTips zijn ontworpen op basis van gegevens verzameld van duizenden 

oorscans. Zo konden de ontwikkelaars vier modellen vormen voor een hoog paspercentage. Universele 
SlimTips zijn een ideale tijdelijke oplossing voor demonstraties en proefperioden terwijl u wacht op de 
voor uw cliënt op maat gemaakte SlimTip Titanium AV.

2. Op maat gemaakte SlimTip Titanium AV
  Ten behoeve van optimale akoestische prestaties is de ActiveVent-speaker ontworpen voor langdurig 

gebruik met de SlimTip Titanium. Deze biedt een volledig aangepast schaaltje van duurzaam, 
comfortabel materiaal.

Belangrijkste productkenmerken
• Spraakhelderheid in lawaai en luistercomfort op intelligente wijze in evenwicht gebracht2

• Superieure geluidskwaliteit voor het streamen van media6,7

• Intelligent aangestuurd door AutoSense OS 4.0 
• Compatibel met alle Audéo Paradise oplaadbare hoortoestellen8 

Overwegingen voor ActiveVent-aanpassing
•  Voor optimale prestaties dienen de speakers iedere zes maanden te worden vervangen. Vervanging 

kan eenvoudig in de winkel 
• Ideale kandidaten zijn personen met minimaal oorsmeer en goede behendigheid 
• Dient regelmatig te worden gereinigd en het cerumenfilter dient regelmatig te worden vervangen
•  Niet geschikt voor personen met ernstige tinnitus en hyperacusis
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ActiveVent Performance +  
voordelen voor uw cliënten

De ActiveVent-speaker is compatibel met alle Audéo Paradise oplaadbare hoortoestellen, zodat de gebruiker 
verschillende voordelen geniet, afhankelijk van het prestatieniveau van het hoortoestel. ActiveVent 
Performance + is de verzameling voordelen die cliënten kunnen verwachten die de ActiveVent-speaker in 
hun hoortoestellen mogelijk maakt.
 
Spraakhelderheid in lawaai en luistercomfort op intelligente wijze in 
evenwicht gebracht2

ActiveVent-speakers zijn ideaal voor cliënten die een actief leven leiden en veel tijd doorbrengen in lawaai, 
zoals restaurants, sociale bijeenkomsten of openbare plekken met veel extern lawaai. Op deze plekken kan 
het nog lastiger zijn om goed te horen. AutoSense OS 4.0, waarvan de ActiveVent-speakers zijn voorzien,  
sluit automatisch het ventingsysteem zodra het geluidsniveau stijgt, zodat de gebruiker van de 
hoortoestellen hoort met de verbeterde prestaties van een gesloten pasvorm (beschikbaar bij 
prestatieniveau Premium). Zodra het geluidsniveau daalt opent het ventingsysteem, zodat de cliënten weer 
kunnen genieten van het comfort van een open pasvorm. Met ActiveVent-speakers beschikken cliënten ook 
over handmatige programma's met een gesloten ventingstand. (Beschikbaar bij prestatieniveaus Premium, 
Advanced, Standard)

Superieure geluidskwaliteit voor het streamen van media6,7

Cliënten kunnen nu ook genieten van een geweldige geluidskwaliteit bij het streamen van media dankzij 
het gesloten ventingsysteem. Het ware bijzondere kenmerk van deze speakers is dat als uw cliënt van 
streamen naar een gesprek voeren wilt schakelen, hij of zij simpelweg kan dubbeltikken om het streamen te 
pauzeren. De ActiveVent-speaker zal dan moeiteloos naar de open stand gaan (beschikbaar op alle 
prestatieniveaus). 
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Voordelen

• De ActiveVent-speaker biedt gemiddeld 10% beter spraakverstaan in lawaai 
en natuurlijk geluid in verschillende luistersituaties6

• Met de Universele SlimTip is het eenvoudig om direct de ActiveVent-speaker 
uit te laten proberen en demonstreren

• De ActiveVent-speaker helpt cliënten de omgeving mee te krijgen in zowel 
lawaai als stitle, zodat ze gesprekken met vrienden en familie kunnen voeren 
en goede relaties kunnen onderhouden
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Niets klinkt als het geluid 
van Paradise

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

• Nieuwe ActiveVent-speaker
— Nieuw: ActiveVent Performance +

• Bewegingssensor
• APD 2.0
• AutoSense OS™ 4.0

Speech Enhancer
Dynamic Noise Cancellation
Motion Sensor Hearing

Vertrouwde oplaadbare lithium-ion-technologie

Toen Phonak Paradise op de markt bracht, verstevigde Phonak zijn positie als een van topbedrijven in de 
branche op het gebied van uitstekende audiologie. Paradise biedt nu nog meer functies, gebaseerd op de 
principes van de toonaangevende hardware in de branche, zodat cliënten het wonder van geluid in nog 
meer situaties kunnen herontdekken en hun algehele welzijn verbetert. Deze functies, mogelijk gemaakt 
door de beproefde prestaties van de PRISM™-chip, vullen elkaar naadloos aan voor een ongeëvenaarde 
hoorervaring1.
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Digitale oplossingen op maat
 
• Bijgewerkte myPhonak-app 

—  Gevoeligheid van Tap Control op 
persoonlijke voorkeur af te stellen

—  AudiogramDirect via Remote Support
—  Remote Control

• Nieuw Target 7.1.9 

Universele connectiviteit
 
•  Verbindingsmogelijkheden met smartphone, 

TV en meer
• RogerDirect™
• Made for all
• Meerderde Bluetooth®-verbindingen
•  Tap Control voor eenvoudige toegang tot Bluetooth-

functionaliteiten

Vertrouwde oplaadbare lithium-ion-technologie
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life is on 

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat 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.phonakpro.com
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