
Uma marca Sonova

A arte da invisibilidade 
Phonak Lyric™ – o único aparelho auditivo 100% invisível do mundo 



O Lyric é  

o único aparelho 

auditivo que 

oferece o que as 

pessoas realmente 

desejam

• 100% invisível

• Qualidade sonora natural

• Audição sem restrição



Como o Lyric funciona

Ao contrário dos aparelhos auditivos convencionais, o Lyric é adaptado  

no fundo no canal auditivo, o que o torna 100% invisível.

O processamento de som do Lyric é analógico, assim como a audição 

normal. Por isso o som do aparelho é o mais natural possível.

A adaptação profunda do Lyric permite que o Pavilhão auricular  

e a entrada do Canal auditivo fiquem desobstruídos para conduzir o 

som livremente para o microfone do aparelho.
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Uma vida sem restrições  

com o Lyric
Fornece benefícios como 

nenhum outro aparelho 

auditivo.

Praticar esportes

Usar capacete

Usar fones de ouvido

Dormir



Preserva a localização sonora

Escute 24 horas por dia, 7 dias por semana,  ininterruptamente

Tomar banho



Proteção da aba lateral

Fios de remoção

Microfone

Circuito híbrido flexível

Receptor

Bateria

Proteção do receptor Encapsulamento

Abas biocompatíveis

O minúsculo tamanho do Lyric, combinado com a sua excepcional qualidade de 

construção, permite que ele fique no ouvido confortavelmente o dia inteiro. Originário 

do Vale do Silício, o Lyric incorpora a engenharia de precisão suíça e se torna uma 

obra de arte tecnológica.

O Lyric é uma obra-prima  

da microengenharia



Quatro passos para desfrutar  

de uma boa audição e bem-estar.

1. Teste auditivo personalizado  

Seu profissional de saúde auditiva irá testar sua audição e verificar se 

o Lyric é a melhor opção para você.  

2. Definir os aparelhos auditivos ideais para você 

Dependendo do grau da sua perda auditiva e do tamanho do seu canal 

auditivo, seu profissional de saúde auditiva escolherá o tamanho do Lyric 

apropriado e o adaptará perfeitamente no seu canal auditivo. 

3. Testar o Lyric por 30 dias  

Você pode testar o Lyric por até 1 mês. Após a fase de teste, você pode 

decidir se deseja desfrutar de todos os benefícios do Lyric.

4. Usar o Lyric ininterruptamente 

Após assinar o contrato do Lyric, você receberá regularmente a tecnologia 

mais recente e um novo dispositivo a cada reposição do aparelho.

Com o Lyric,  

você não compra 

apenas um 

aparelho auditivo, 

você garante uma 

audição ininterrupta



Felicidade é um aparelho 

auditivo chamado Lyric

Tamanho real



Life is on 

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar  

a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, 

desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das 

pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br/lyric

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105
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