
Phonak Naída™ Paradise

Ingenting er som lyden av Phonak Paradise

Opplev eventyrlig kraftig lyd
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Phonak Naída Paradise

Phonak Naída har en lang historie med banebrytende 
innovasjon der personer med stort til svært stort 
hørselstap står i fokus. Den nyeste generasjonen av 
høreapparater, Naída Paradise, tilbyr en kraftig 
hørselsopplevelse som hjelper deg med å kommunisere, 
utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv. Funksjoner:

•  Neste av kraftfull lyd
• Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer
• Smart app

Naída P-PR

Mildt til stort hørselstap

Naída P-UP

Stort til svært stort hørselstap

BeigeSand Beige Chestnut Champagne Silver Gray Graphite Gray Velvet Black
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Neste nivå av kraftfull lyd

Dine hørselsbehov er like unike som deg, og du er 
interessert i mer enn bare kraft.
 
Naída Paradise gir mer enn bare ren kraft for å virkelig 
forbedre lyden for hver enkelt. Den kan tilpasses 
individuelle behov, og viktige detaljer er integrert i alle 
ledd. Ved å kombinere ny maskinvare og programvare 
reagerer den automatisk på alle lyttesituasjoner. 
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1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Hentet fra 
www.phonakpro.com/evidence. Besøkt 22. februar 2021.

Nye funksjoner 
Ved å utnytte audiologisk ekspertise fra Phonak så vel 
som kunstig intelligens, introduserer Naída Paradise 
en rekke nye funksjoner: 

Speech Enhancer 
Det er ofte utfordrende for personer med stort 
hørselstap å forstå noen som snakker lavt eller 
på avstand i et stille miljø. Denne funksjonen er laget 
for å hjelpe deg å høre lav tale i stille miljøer.

Dynamic Noise Cancellation 
Det er utfordrende å høre i situasjoner med støy. 
Denne funksjonen forbedrer signal-til-støy-forholdet, 
og personlige preferanser kan stilles inn ved hjelp 
av myPhonak-appen.

Motion Sensor Hearing 
Å ha en samtale med noen mens man går, kan være 
vanskelig. Når det skjer i et støyende miljø, for 
eksempel en travel gate, blir det enda mer utfordrende. 
Naída P-PR er utstyrt med en ny bevegelsessensor som 
registrerer at du beveger deg. Motion Sensor Hearing 
fører til bedre taleforståelse og en bedre generell 
lytteopplevelse mens du er på farten.1 





iOS er et varemerke som tilhører Cisco Technology, Inc.
Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., 
og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer

Universell tilkobling betyr at Naída Paradise kobler 
seg til iOS®- og Android™-enheter eller andre 
Bluetooth®-aktiverte enheter, slik at du kan streame 
lyd direkte til høreapparatene.

Håndfrie samtaler kan besvares eller avvises med et 
enkelt trykk på flerfunksjonsknappen, selv om telefonen 
er på andre siden av rommet. Når du snakker, plukker 
høreapparatene opp stemmen din og sender den tilbake 
til telefonen. 

Flere Bluetooth-tilkoblinger gir deg en sømløs 
lytteopplevelse, for eksempel når du lytter til musikk 
og deretter bytter til et innkommende anrop. Opptil 
åtte Bluetooth-aktiverte enheter kan pares, og du kan 
enkelt veksle mellom to tilkoblede enheter samtidig. 

Tap Control er aktivert gjennom bevegelsessensoren 
i Naída P-PR. Du kan ta imot telefonsamtaler, avslutte 
og til og med veksle mellom enheter – ganske enkelt 
ved å dobbelttrykke på øret. Du kan også spille  
av eller sette musikk på pause, stoppe eller gjenoppta 
streaming samt aktivere Bluetooth-baserte 
stemmeassistentapper. 
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Smart app

Det er ikke bare en app – det er den smarte måten 
å kontrollere høreapparatene på og få tilgang 
til nyttige funksjoner og tilpasse innstillingene. Last 
ned myPhonak app (App Store eller Google Play) 
og få mest mulig ut av høreapparatene dine. 

Fjernkontrollen lar deg justere og kontrollere 
lydinnstillingene mens du er på farten. Du kan også 
bytte mellom programmer eller lage tilpassede 
programmer for spesifikke lyttesituasjoner. Takket 
være myPhonak Memory, kan det sist brukte 
tilpassede programmet lagres i høreapparatet og 
gis tilgang til via flerfunksjonsknappen. 

Remote Support* gjør at din audiograf kan justere 
høreapparatene eksternt i sanntid. Dette er nyttig 
i situasjoner der du ikke kan møte til en personlig 
konsultasjon, eller når du vil optimalisere 
høreapparatinnstillingene i virkelige situasjoner.

myPhonak-appen hjelper deg også med å ha oversikt 
over høreopplevelsen. Den viser bruksinformasjon, 
indikerer batterinivå, lar deg dele data** og gir 
tilbakemelding til audiografen din. Du kan også 
administrere sammenkoblinger med andre enheter  
og konfigurere Bluetooth-telefonsamtaler og Tap 
Control-funksjonen. 

*  Kun tilgjengelig i utvalgte markeder.  
Gå til www.phonak.com/myphonak-app for å lese mer.

** Gjelder kun med brukertillatelse.
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*  RogerDirect ™ krever installasjon av Roger-mottakere i Phonak-høreapparatene  
ved hjelp av en Roger X-mottaker eller en Roger iN-mikrofon.

Naída Paradise og Roger™ kombinerer 

det beste fra to verdener for å lytte 

i støy og på avstand 

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.

Det vil alltid være lyttesituasjoner som oppleves som 
spesielt utfordrende. Dette gjelder spesielt når du 
kombinerer en støyende situasjon med avstand. 
Et annet eksempel er når den som snakker har på seg 
munnbind, og du ikke kan støtte deg til lesing på 
leppene. Her kan Roger-teknologi hjelpe.

Roger mikrofoner fra Phonak hjelper deg å forstå mer 
tale i støy og på avstand.2 De kan streame direkte til 
Naída Paradise-høreapparater uten å koble til eller 
bruke eksterne mottakere.* Hvis støynivået rundt øker, 
tilpasser Roger seg deretter og sørger for at stemmen 
til den som snakker, prioriteres over bakgrunnsstøyen. 

For mange mennesker med hørselstap hjelper 
kombinasjonen av høreapparater og Roger dem til å 
leve et sosialt aktivt og profesjonelt tilfredsstillende liv.

8







Bli kjent med vår nyeste Roger mikrofon

Roger On™ er en ny mikrofon som er rettet mot alle 
typer samtaler med bakgrunnsstøy, eller hvis det er 
avstand til den som snakker. Den er designet for å 
være allsidig og brukervennlig, og den kan brukes 
av personen som snakker, eller den kan plasseres  
på et bord. Den kan skille retningen av innkommende 
tale og har en pekefunksjon, slik at den kan gi deg 
fleksibiliteten til å fokusere på samtalene som virkelig 
betyr noe på jobben, under forelesninger og sosiale 
aktiviteter. 

Be audiografen din om en demonstrasjon, eller gå inn 
på www.phonak.com/roger-solutions for å lese mer 
om Roger!
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Ta det neste steget 

for økt velvære med 
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.

Ingenting er som lyden 

av Phonak Paradise

Når du hører godt, er du godt rustet til å omfavne det 
livet du ønsker. Det vises stadig oftere at behandling 
av hørselstap påvirker deg positivt fysisk, kognitivt, 
sosialt og emosjonelt.3 

 Sosial og emosjonell velvære

 God hørsel gjør det mulig å være sosialt aktiv, 
få kontakt med andre og kommunisere 
effektivt – uten hindringer.

 Kognitiv velvære

 Hjernen spiller en avgjørende rolle i lytting  
og taleforståelse – det er viktig å holde den 
stimulert. Det er der høreapparatene kommer 
inn i bildet.

 
 Fysisk velvære

 Å høre godt gir deg større bevissthet om 
omgivelser, noe som øker trygghet og selvtillit.
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life is on 

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne 
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden 
hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet  
for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne 
utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv. 

www.phonak.no

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits


