
Phonak Naída™ Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Ontdek het wonder van krachtig geluid



2 1

Phonak Naída Paradise

Phonak Naída heeft een lange geschiedenis van 

baanbrekende innovatie, gericht op het ondersteunen  

van personen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. 

De nieuwste generatie van hoortoestellen, Naída Paradise, 

biedt een ongeëvenaarde krachtige hoorervaring om u te 

ondersteunen bij communiceren, sociaal contact aangaan 
en om emotioneel sterk te zijn. Dit toestel omvat:

•  Hoogwaardig, krachtig geluid

• Verbindingsmogelijkheden met smartphone, TV en meer
• Slimme apps

Naída P-PR

Mild tot matig-ernstig gehoorverlies

Naída P-UP

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies

BeigeSand Beige Chestnut Champagne Silver Gray Graphite Gray Velvet Black
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Hoogwaardig, krachtig geluid

Uw gehoorbehoeften zijn net zo uniek als uzelf 
en u bent op zoek naar meer dan alleen vermogen.
 

Naída Paradise biedt meer dan alleen vermogen 

om het geluid voor iedere persoon echt te versterken. 
Het toestel kan worden gepersonaliseerd en ieder 

onderdeel is met veel zorg ontworpen. Het is voorzien 

van nieuwe hard- en software, zodat het automatisch 

reageert op iedere luistersituatie. 

1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 

understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Afkomstig van 

www.phonakpro.com/evidence. Bekeken op 22 februari 2021.

Nieuwe functies 
Dankzij de audiologische deskundigheid van Phonak 
en kunstmatige intelligentie omvat de Naída Paradise 

een aantal nieuwe functies: 

Speech Enhancer 

Iemand kunnen verstaan die zacht of vanaf een 

afstand praat in een stille omgeving, is vaak lastig 

voor personen met ernstig gehoorverlies. Dankzij 
deze functie kan de gebruiker zachte spraak in rustige 
omgevingen beter verstaan.

Dynamic Noise Cancellation 

Horen in rumoerige omstandigheden is een uitdaging. 

Deze functie zorgt voor een verbeterde signaal/

ruis-verhouding en kan worden afgesteld naar 

persoonlijke voorkeuren middels de myPhonak-app.

Motion Sensor Hearing 

Een gesprek voeren met iemand kan vooral tijdens het 
lopen u veel inspanning kosten. En in een rumoerige 

omgeving zoals een drukke straat is een gesprek 

voeren nóg lastiger. Naída P-PR is voorzien van een 

nieuwe bewegingssensor die kan vaststellen of 

u in beweging bent. Motion Sensor Hearing leidt tot 
beter spraakverstaan en biedt u een betere 

luisterervaring terwijl u onderweg bent.1 



iOS is een handelsmerk van Cisco Technology, Inc.
Android is een handelsmerk van Google LLC.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

Verbindingsmogelijkheden met 

smartphone, TV en meer

Universele connectiviteit houdt in dat de 

Naída Paradise verbinding met uw iOS®- en Android™-
apparaat of een ander apparaat met Bluetooth® kan 

maken, zodat u audio direct naar uw hoortoestellen 

kunt streamen.

Met handsfree telefoongesprekken kunt u met één 

druk op de multifunctieknop oproepen beantwoorden 

of weigeren, zelfs als de telefoon zich helemaal aan  

de andere kant van de kamer bevindt. Zodra u begint 

te spreken, detecteren de hoortoestellen uw stem 

en sturen ze de signalen terug naar uw telefoon. 

Dankzij meerderde Bluetooth-verbindingen kunt 

u eenvoudig luisteren naar bijvoorbeeld muziek en 
vervolgens overschakelen naar een binnenkomende 

oproep. Er kunnen tot wel acht Bluetooth-apparaten 

gekoppeld worden en u kunt gemakkelijk wisselen 
tussen twee tegelijk verbonden apparaten. 

Tikbediening is mogelijk dankzij de bewegingssensor 
in de Naída P-PR. U kunt telefoongesprekken 

aannemen, ophangen en zelfs tussen apparaten 

schakelen door simpelweg twee keer op uw oor te 

tikken. Bovendien kunt u muziek afspelen of pauzeren, 

streaming onderbreken of hervatten en via Bluetooth 

gebruikmaken van stemhulp-apps. 
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Slimme apps

Het is niet zomaar een app; het is een slimme manier om 
uw hoortoestellen te bedienen, toegang te krijgen tot 
nuttige functies en uw instellingen te personaliseren. 
Download de myPhonak-app (App Store of Google Play) 
en haal het beste uit uw hoortoestellen. 

Met Remote Control kunt u uw geluidsinstellingen 

bijstellen en bedienen terwijl u onderweg bent. 
Daarnaast kunt u wisselen tussen programma's of 

eigen programma's aanmaken voor specifieke 
luistersituaties. Dankzij het myPhonak Memory kan 

het laatstgebruikte aangepaste programma 

opgeslagen worden op het hoortoestel en met 

de multifunctieknop geopend worden. 

Met Remote Support* kan uw audicien uw 

hoortoestellen op afstand in realtime bijstellen. Dit 
kan van pas komen als u niet naar een persoonlijk 
adviesgesprek kunt gaan of wanneer u de instellingen 

van uw hoortoestellen wilt optimaliseren voor 

bepaalde situaties in uw leven.

Ten slotte kunt u met de myPhonak-app uw 
hoorervaring bijhouden, zoals gebruiksgegevens 
en accustatus. Daarnaast kunt u gegevens delen** en 
feedback op uw audicien geven. Bovendien kunt u met 

de app gekoppelde apparaten beheren en Bluetooth-

telefoongesprekken en de tikbediening configureren. 

*  Alleen beschikbaar in bepaalde markten.  
Ga naar www.phonak.com/myphonak-app voor meer informatie.

** Uitsluitend van toepassing indien de gebruiker dit toestaat.
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*   Voor RogerDirect™ is de installatie van Roger ontvangers in Phonak-hoortoestellen vereist,  
middels een Roger X-ontvanger of een Roger iN microfoon.

Naída Paradise en Roger™ bieden  

het beste van twee werelden voor 

luisteren in lawaai en op afstand 

2  Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless 
technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

Er zullen zich altijd luistersituaties voordoen waarin 
horen erg lastig is, met name als de omgeving niet 

alleen rumoerig is, maar u ook iemand op een afstand 

wilt verstaan. Of de spreker kan een mondkapje 

dragen, waardoor u niet kunt terugvallen op liplezen. 

Precies voor deze omstandigheden biedt 

Roger technologie uitkomst.

De Roger microfoons voor op afstand van Phonak 

ondersteunen u bij het beter verstaan van spraak 
in rumoerige omstandigheden en op afstand.2 
Deze microfoons kunnen rechtstreeks naar de Naída 
Paradise-hoortoestellen streamen, zonder dat er een 

externe ontvanger gebruikt hoeft te worden. Als het 

ruisniveau in de omgeving toeneemt, wordt Roger 

op basis hiervan bijgesteld, zodat de stem van de 
spreker boven het achtergrondlawaai uitstijgt. 

Veel mensen met een gehoorverlies kunnen dankzij  
de combinatie van hoortoestellen en Roger weer een 

sociaal actief leven leiden en goed presteren op het 

werk.
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Maak kennis met onze nieuwste microfoon 

voor op afstand!

Roger On™ is een nieuwe microfoon speciaal 

ontwikkeld voor alle gesprekken waarbij sprake is van 
achtergrondlawaai en waar de spreker zich op een 

afstandje bevindt. De microfoon is breed inzetbaar, 

is gemakkelijk te gebruiken en kan zowel door de 
persoon gedragen worden of op het tafelblad gelegd 

worden. Dankzij de mogelijkheid om de richting 
van binnenkomende spraak te bepalen en een 
interviewfunctie kunt u al uw aandacht richten op 

de gesprekken die er werkelijk toe doen, op het werk, 
in het klaslokaal of tijdens sociale gelegenheden. 

Neem contact op met uw audicien voor een demonstratie 

of ga naar www.phonak.com/roger-solutions voor 

meer informatie over Roger.
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Neem de volgende 

stap om uw algehele 

welzijn te verbeteren 
met Phonak Paradise

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson,  
L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). 
Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.

Niets klinkt als het  

geluid van Paradise

Wanneer je goed hoort, ben je beter in staat om het 

leven naar eigen wens te leiden. Er is steeds meer 

bewijs vrijgekomen, waaruit blijkt dat het behandelen 

van gehoorverlies een positieve invloed kan hebben op 

uw sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke welzijn.3 

 Sociaal-emotioneel welzijn

 Goed horen stelt ons in staat om sociaal actief 

te zijn, verbinding te maken met anderen en 

effectief te communiceren, zonder beperkingen.

 Cognitief welzijn

 De hersenen spelen een cruciale rol in luisteren 

en spraakverstaan. Het is dan ook belangrijk om 

ze gestimuleerd te houden. Dit is dan ook waar 

hoortoestellen tevoorschijn komen.

 

 Fysiek welzijn

 Goed horen biedt u een beter bewustzijn van 

uw omgeving, zodat u zich meer op uw gemak 

en zelfverzekerder voelt in tal van situaties.
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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.phonak.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland


