
Öppna nästa kapitel  
med Paradise

Phonak ActiveVent™ hörtelefon
There’s nothing like the sound of Paradise
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Välkommen till 
nästa kapitel med 
Paradise
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Med introduktionen av Phonak Audéo™ Paradise utvecklade vi en hörapparat som ger klienten 
en oöverträffad hörselupplevelse1. Detta första kapitel började för tolv månader sedan, och sedan 
dess har vår vardag förändrats avsevärt. Ibland behöver man bära munskydd till exempel. För vissa 
hörapparatanvändare innebär detta ytterligare svårigheter eftersom det inte går att avläsa vad 
människor säger. 

Phonak Paradise hörapparater med AutoSense OS™ 4.0 anpassar sig enkelt till en rad 
lyssningssituationer, och låter klienten hantera flera olika miljöer. Dina klienter behöver inte 
justera sina hörapparater och på så sätt har vi tagit bort ett potentiellt lager av komplexitet.  
Det kan ha en direkt inverkan på hörapparatanvändares välbefinnande. Genom att göra det möjligt 
för fler klienter med hörselnedsättning att kommunicera enklare, kan de hålla kontakter socialt och 
utvecklas mentalt och emotionellt. 

Phonak presenterar nu nästa kapitel med Paradise. Med sitt karaktäristiska 
klara och naturliga ljud ger Paradise en oöverträffad hörselupplevelse1 
i ännu fler situationer. 
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Vi presenterar ActiveVent™-
hörtelefon
Världens första intelligenta 
hörtelefon för hörapparater

Paradise är känd för sin oöverträffade1 ljudkvalitet4 med 
fantastisk taluppfattning3,4,5 och personligt anpassad 
bullerreducering. Nu öppnar vi ett nytt kapitel med 
introduktionen av ActiveVent- hörtelefon. 

Den helt nya ActiveVent™ är världens första intelligenta hörtelefon för hörapparater och balanserar 
taltydlighet i bullrig miljö och lyssnarkomfort2 för att stärka Phonak Paradises oöverträffade1 
ljudkvalitet4 för klienter med lätt till måttlig hörselnedsättning ännu mer. 

Den här innovativa hörtelefonsteknologin innefattar en mekaniskt växlande ventil som sömlöst styrs 
av AutoSense OS 4.0. Den kombinerar intelligent hörselprestandan från en apparat med individuell 
anpassning med komforten från en med öppen anpassning2. Detta skapar en kompromisslös 
hörsellösning för dina klienter och låter dem få en medvetenhet om sina omgivningar och 
den egna röstens naturliga ljud samtidigt som taluppfattning i bullrig miljö förbättras6. 
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Hur fungerar ActiveVent-hörtelefon?
ActiveVent är en hörtelefon som integrerar en inbyggd ventil med en liten disk som flyttas mellan två 
lägen: öppen och stängd. Allt det här kontrolleras intelligent av AutoSense 4.0. Ett betryggande klick 
signalerar till klienten att disken har bytt läge.

 
När disken är i det öppna läget passerar direkta ljud genom 
hörtelefonens inbyggda ventil. Den tillhandahåller på så 
sätt komforten av en öppen anpassning, den egna röstens 
naturliga ljud samt medvetenhet om ljud i omgivningen2.

 
I svåra lyssningssituationer med tal i starkt buller, eller när 
media streamas, flyttar disken till det stängda läget och 
blockerar ljud i omgivningen från att gå direkt in i örat, 
vilket stärker fokus på tal eller streamat material.
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ActiveVent kopplingsalternativ
1. Universal SlimTip AV
  Du kan enkelt demonstrera ActiveVent för dina klienter tack vare den nya Universal 
  SlimTip AV. Universal Slimtip designades baserat på insamlad data från tusentals öronscanningar 

vilket gjorde det möjligt för utvecklarna att ta fram fyra former som i hög grad passar bra. Universal 
SlimTips är en perfekt tillfällig lösning för demonstration och test medan ni väntar på klientens 
formgjutna SlimTip Titanium AV.

2. Formgjutna SlimTip Titanium AV
  För att uppnå optimal akustisk prestanda är ActiveVent designad för långvarig användning med 

SlimTip Titanium, vilket innebär ett helt individuellt skal i ett hållbart, bekvämt material.

De viktigaste punkterna
• Intelligent balanserad taltydlighet i bullrig miljö och lyssningskomfort2.
• Ger överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media6,7

• Kontrolleras intelligent av AutoSense OS 4.0. 
• Kompatibel med alla Audéo Paradise laddningsbara hörapparater8 

Att tänka på vid anpassning av ActiveVent
• För optimal prestanda bör hörtelefoner bytas ut var sjätte månad. Detta görs på mottagningen 
• Den ideala kandidaten har minimalt med öronvax och god fingerfärdighet 
• Regelbunden rengöring och byte av vaxfilter behövs
•  Inte lämplig för de med grav tinnitus eller ljudöverkänslighet
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ActiveVent Prestanda +  
fördelar för dina klienter

ActiveVent är kompatibel med alla Audéo Paradise laddningsbara hörapparater, vilket erbjuder olika nivåer 
av fördelar enligt hörapparatens funktionsnivå. ActiveVent Prestanda + är en samling fördelar som klienter 
kan förvänta sig att ActiveVent låser upp i deras hörapparater.
 

Intelligent balanserad taltydlighet i bullrig miljö och lyssningskomfort2

ActiveVent är idealisk för klienter som har en aktiv livsstil och tillbringar mycket tid i bullriga miljöer som 
restauranger, sociala sammankomster och offentliga platser med mycket externt buller. Dessa platser kan 
göra det ännu svårare att höra. Med ActiveVent så stänger AutoSense OS 4.0  automatiskt ventilen när 
bullernivån höjs, vilket ger hörapparatanvändaren fördelen av den förbättrade prestandan från en 
individuell anpassning (tillgänglig på Premium-funktionsnivån). När bullernivån sjunker öppnas ventilen 
så att klienterna kan njuta av komforten från en öppen anpassning. Med ActiveVent får klienten också 
tillgång till manuella program med ett stängt ventilläge. (Tillgänglig på Premium-, Avancerad och 
Standard-funktionsnivå).

Överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media6,7

Klienter kan nu även njuta av överlägsen ljudkvalitet vid streaming av media tack vare den stängda 
ventilen. Den verkligt unika aspekten av dessa hörtelefoner är att om din klent vill byta från streaming av 
media till deltagande i ett samtal så pausar en enkel dubbeltryckning det streamande materialet och 
ActiveVent öppnas för att tillåta en smidig övergång (tillgänglig på alla funktionsnivåer). 
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Fördelar

• ActiveVent ger i snitt 10% bättre taluppfattning i bullrig miljö samtidigt 
som den tillhandahåller ett naturligt ljud i olika lyssningssituationer6

• Universal SlimTip gör det enkelt att direkt testa och göra demonstrationer 
av ActiveVent

• ActiveVent hjälper klienter vara en del av gemenskapen i både bullriga och 
lugna miljöer, och säkerställer att de kan umgås med familj och vänner och 
bibehålla goda relationer
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There’s nothing like the sound 
of Paradise

Oöverträffad ljudkvalitet

• Den nya ActiveVent
— Nya ActiveVent Prestanda +

• Rörelsesensor
• APD 2.0
• AutoSense OS™ 4.0

—  Speech Enhancer
—  Dynamic Noise Cancellation
—  Motion Sensor Hearing

Pålitlig laddningsbar litiumjonteknologi

Med introduktionen av Paradise säkrade Phonak sin plats som en av industriledarna vad gäller 
audiologisk expertis. På grundvalarna av industriledande hårdvara inkluderar Paradise nu ännu fler 
funktioner för att hjälpa dina klienter att åter upptäcka det underbara med ljud i ännu fler situationer 
medan de förbättrar sitt välbefinnande överlag. Med en bevisad prestanda från PRISM™-chipet fungerar 
dessa funktioner sömlöst tillsammans för att ge en oöverträffad hörupplevelse1.
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Personliga digitala lösningar
 
• Uppdaterad myPhonak-app 

—  Personligt anpassad 
tryckkontrollskänslighet

— AudiogramDirect (via fjärrsupport)
— Fjärrkontroll

• Ny Target 7.1.9

Universella anslutningsmöjligheter
 
• Ansluter till smartphones, TV och mycket mer
• RogerDirect™
• Made for all
• Flera Bluetooth®-anslutningar
•  Tryckkontroll för enkel tillgång till Bluetooth-

funktioner

Pålitlig laddningsbar litiumjonteknologi
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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.phonakpro.se

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

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


