
Ontdek het wonder  
van krachtig geluid

Phonak Naída™ Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise
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Phonak Naída Paradise

1  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(3):18-22. Bekeken op 1 juni 2020.

Phonak Naída Paradise biedt een ongeëvenaard  

krachtige hoorervaring.

Naída heeft een lange geschiedenis van baanbrekende innovatie, waarvan cliënten met ernstig 

tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen profiteren. In zijn nieuwste generatie, Naída Paradise, 
wordt next level, krachtig geluid gecombineerd met universele connectiviteit en digitale 

oplossingen op maat. Het resultaat is een ongeëvenaard krachtige hoorervaring, die cliënten 

in staat stelt om contacten te leggen en zich emotioneel te ontwikkelen, wat cruciaal  

is voor het algeheel welzijn.1
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Next level, krachtig geluid

Naída P biedt meer dan vermogen om de geluidskwaliteit sterk te verbeteren voor elke 

persoon, waarbij bij elk aspect aandacht is besteed aan details. Met nieuwe hardware 

en verbeterde software reageert Naída op de gehoorbehoeften van power-gebruikers  
in tal van verschillende luistersituaties. Het toestel is ook ontwikkeld om het eenvoudiger 

te maken om nauwkeurigere aanpassingen uit te voeren.

Nieuwe hardware
• PRISM™: Maakt een hoogwaardige geluidskwaliteit mogelijk

• Krachtige dubbele-receiver: Biedt een MPO van 141 dB in Naída P-UP en 130 dB in  

de Naída P-PR

• Bewegingssensor: Ondersteunt Motion Sensor Hearing en Tap Control*

Nieuwe software

Adaptive Phonak Digital 2.0: 

Het nieuwe versterking-

verwerkingsalgoritme met de voordelen 

van adaptive compressie

• Meer aanpasflexibiliteit voor 
nauwkeurige aanpassing

• Ontwikkeld om hoorbaarheid, luidheid en 

geluidskwaliteit in evenwicht te brengen

• Ontwikkeld om een natuurlijke 

geluidservaring te bieden

AutoSense OS™ 4.0: 

Perfecte combinatie van functies voor de 

optimale gepersonaliseerde instelling

• Speech Enhancer — Ontwikkeld om 

de pieken van een spraaksignaal in 
rustige situaties te versterken.

• Dynamic Noise Cancellation — Werkt 

in combinatie met een directionele 
beamformer om de signaal/ruis-

verhouding te verbeteren in uitdagende 

situaties

• Motion Sensor Hearing* — Stuurt 

de instellingen van de microfoonmodus 
en Dynamic Noise Cancellation  

naadloos aan onderweg

* Alleen Naída P-PR is uitgerust met bewegingssensortechnologie, waaronder Tap Control.
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Universele connectiviteit

In de moderne wereld is in verbinding staan met anderen belangrijker dan ooit. Phonak 

Naída Paradise helpt cliënten volledig verbonden te blijven tijdens hun hele dag, aangezien 
ze hiermee direct kunnen streamen vanaf vrijwel elk Bluetooth-apparaat.

• Verbindt met smartphone, TV en meer

• Made For All

• Handsfree telefoneren

• RogerDirect™*

• Meerdere Bluetooth-verbindingen

• Tap Control**

Universele connectiviteit voor iedereen
Naída Paradise maakt rechtstreeks verbinding met het iOS®- en Android™-apparaat of ander 

apparaat met Bluetooth van uw cliënten, zodat zij audio direct met uitstekende kwaliteit naar 

hun hoortoestellen kunnen streamen. De hoortoestellen kunnen worden gebruik voor handsfree 

telefoneren, luisteren naar tv, muziek, e-books, podcasts en meer. 

Naadloos overschakelen tussen apparaten
De multifunctionaliteit van Naída Paradise maken het mogelijk om tot wel acht apparaten 

via Bluetooth te koppelen, terwijl er twee tegelijk kunnen worden verbonden. Dit verbetert 
de luisterervaring omdat de cliënt eenvoudig kan overschakelen van het luisteren naar muziek 
naar het opnemen van de telefoon. 

Bluetooth-verbinding met één tik!
Dankzij de nieuwe bewegingssensor in Naída P-PR is het nu mogelijk om de Bluetooth-functies 

te bedienen door tweemaal op de oorschelp te tikken. Cliënten kunnen telefoongesprekken 
aannemen/beëindigen, streaming pauzeren/hervatten en toegang krijgen tot stemhulp-apps 

via Bluetooth.

Phonak Naída Paradise doorbreekt technologische barrières 

voor power-gebruikers. Dit toestel biedt directe connectiviteit 
met meerdere Bluetooth®-apparaten.

 *  Voor RogerDirect™ is de installatie van Roger ontvangers in het Phonak-hoortoestel vereist, middels een Roger X ontvanger of een  

Roger iN microfoon. 

** Alleen beschikbaar in Naída P-PR 70/90.

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.
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Digitale oplossingen op maat

Phonak heeft een slimme app ontwikkeld om het volledige potentieel van Paradise te kunnen aanbieden.  

Voor de audicien kan digitale betrokkenheid helpen bij het opbouwen van een nog sterkere 

relatie met cliënten.

Remote Control met myPhonak Memory
Cliënten kunnen eenvoudig geavanceerde 

geluidsaanpassingen aan Naída Paradise aanbrengen, 

zodat ze zijn afgestemd op de persoonlijke voorkeuren 

voor verschillende luistersituaties. Dankzij myPhonak 

Memory kan het laatstgebruikte aangepaste programma 

opgeslagen worden op het hoortoestel en bovendien  

met de drukknop geopend worden. Andere aangepaste 

programma's worden geopend via de app.

Toonaangevende Remote Support2

Remote Support is een service die veel waarde toevoegt 

aan uw praktijk en die u de mogelijkheid biedt om 

aanpassingen in real time op afstand door te voeren 

en de hoortoestelinstellingen van uw cliënten te 
optimaliseren wanneer een kliniekbezoek niet mogelijk is. 

U kunt geavanceerde fijnafstelling met snelle 
synchronisatie doorvoeren, en er zijn geen aanvullende 

accessoires of apps nodig. 

Hearing Diary 2.0 en Client Dashboard 2.0
Door het Cient Dashboard te gebruiken, kunt u het 

gebruik en datalogging-informatie van de cliënt 

visualiseren via de myPhonak-app. Hearing Diary 2.0 

biedt u ook de mogelijkheid om taken en doelen  

op te stellen voor uw cliënten.

Met de myPhonak 5.0-app kunnen cliënten van een nog betere 
gepersonaliseerde hoorervaring genieten.

2  Emery, S. (2020). Market Research ID #4371. Neem contact op met marketinsight@phonak.com als u meer informatie wilt.
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Roger™ technologie

Verder dan StereoZoom: oplossingen voor veraf
Met Naída Paradise kunnen cliënten profiteren van zowel StereoZoom als Dynamic Noise Cancellation 
voor het luisteren in situaties met veel lawaai. Er zullen echter altijd speciale omstandigheden zijn  

waarin cliënten nog altijd moeite zullen ondervinden. Met name als de omgeving niet alleen rumoerig is,  

maar u ook iemand op een afstand wilt verstaan. Een ander voorbeeld is wanneer de spreker een 

mondkapje draagt, waardoor visuele signalen ontbreken.3 Roger kan hierbij helpen.

Naída Paradise met Roger: een krachtig duo
Van Roger technologie is wetenschappelijk bewezen dat deze hoortoestelgebruikers* helpt om meer 

spraak te verstaan in lawaai en op afstand dan goedhorenden.4 RogerDirect stelt Roger microfoons 

in staat om rechtstreeks naar Naída-hoortoestellen te streamen. Er hoeven geen externe receivers 

te worden aangesloten of gedragen; er kan rechtstreeks en moeiteloos verbinding worden gemaakt. 

Veel cliënten kunnen dankzij de combinatie van hoortoestellen en Roger weer een sociaal actief 
leven leiden en goed presteren op het werk.

Phonak Naída Paradise en Roger bieden het beste van twee 

werelden voor luisteren in lawaai en op afstand

 *  Op basis van studies van mensen met matig tot ernstig gehoorverlies. 

3   Taylor, D., & Seitz-Paquette, K. (2020). The masking dilemma: Helping clients communicate during Covid-19. Phonak Field Study 

News. Afkomstig van www.phonakpro.com/evidence. Bekeken op 19 november 2020.
4   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
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Maak kennis met Roger On™

Roger On is een externe microfoon die speciaal is ontwikkeld 
voor alle gesprekken waarbij sprake is van achtergrondlawaai 
en wanneer de spreker zich op een afstandje bevindt.

Met de nieuwste innovatie in Roger microfoons kunnen cliënten zich concentreren op wat  

van belang is op het werk, op school en tijdens sociale aangelegenheden. 

  Functies

  • MultiBeam-technologie 2.0*

  • Interviewmodus 2.0

   • Oriëntatie-onafhankelijk in presentatormodus   

  • Premium ontwerp in een draagbaar formaat

  • Nieuw display

  • myRogerMic app

  • IP54; beschermd tegen spatwater

• Hoorprestaties: Met MultiBeam-technologie 2.0 maakt Roger On onderscheid tussen 

de richting van binnenkomende spraak, terwijl Interviewmodus 2.0 cliënten in staat stelt 
om zich op een specifieke spreker te richten. 

• Ontwikkeld voor veelzijdigheid: Ongeacht of de Roger On op tafel wordt geplaatst 

of wordt gedragen als microfoon voor de presentator, schakelt deze over op tafel-, 
interview- en presentatormodus, en past deze zich aan elke omgeving aan. 

• Eenvoudig te gebruiken met de myRogerMic app: Cliënten kunnen de microfooninstellingen 

aanpassen op basis van de omgeving en de situatie waarin ze zich bevinden. Ze kunnen ook 
de microfoonmodus handmatig wijzigen, de beam-richting aanpassen en de microfoon op 

afstand dempen of de demping opheffen. 

 * Voor MultiBeam-technologie 2.0 is RogerDirect in het hoortoestel vereist.
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Onze Power  
AHO-hoortoestellen 
naar een hoger 

niveau tillen. 

Welkom bij Phonak 
Naída Paradise.
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Technologieën en functies 
van Phonak Naída

Naída P-PR  

Paradise

Naída M-SP

Naída Link M

Marvel

Naída P-UP  

Paradise
Chip geluidsprocessor

PRISM

Marvel sound processor

PRISMConnectiviteitchip met 

meerdere protocollen

Sonova Wireless

One Radio Digital 3.0

Dubbele-receiver • • •

Luisterspoel • •

Bewegingssensor •

Adaptive Phonak Digital 2.0 • 2.0

Adaptive Phonak  

Digital Contrast

2.0 • 2.0

AutoSense OS 4.0 3.0 4.0

–  Binaural VoiceStream 

Technology™

• • •

– Speech Enhancer P90 P90

– Dynamic Noise Cancellation P90 P90

– SNR-Boost* M90, M70, M50

– Motion Sensor Hearing P90, P70, P50

BroadbandBooster • •

Maximumaantal  

bijkomende programma's

4 3 4

Gebaseerd op vertrouwde audiologische expertise en bewezen 
multifunctionaliteit.

* Vervangen door Dynamic Noise Cancellation in Paradise
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Naída P-PR  

Paradise

Naída M-SP

Naída Link M

Marvel

Naída P-UP  

Paradise
RogerDirect • • •

Directe verbinding met iOS-  

en Android-smartphones  

voor handsfree telefoneren

• • •

Directe verbinding met televisies, 

Apparaten met Bluetooth-

functionaliteit

• • •

Directe Bluetooth-koppeling met maximaal 8 apparaten met maximaal 2 apparaten met maximaal 8 apparaten

Directe gelijktijdige Bluetooth-

verbinding met twee apparaten 

• •

TV Connector • • •

Tap Control P90, P70

myPhonak-app 5.0 of hoger M-SP: 3.0.4 of hoger 

Link M: 5.0 of hoger

5.0 of hoger

– Remote Control 2.0 of hoger 1.0 of hoger 2.0 of hoger

– myPhonak Memory • •

– Remote Support met inbegrip van 

AudiogramDirect 

met inbegrip van 

AudiogramDirect

met inbegrip van 

AudiogramDirect

– Hearing Diary • • •

Client Dashboard • • •

Phonak Target 7.1 of hoger Naída M-SP: 6.2 of hoger

Naída Link M: 7.1 of hoger

7.1 of hoger

Bimodale functionaliteit Naída Link M
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HO 

Beige

P4  

Chestnut

Kleuren behuizing

P1  

Sand Beige

P5  

Champagne

P6  

Silver Gray

P7  

Graphite Gray

P8  

Velvet Black

5   IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater 

gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.
6  De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

Productbeschrijving

Batterijtype 675

Multifunctieknop • •

Luisterspoel •

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie • •

Nano-coating • •

IP-certificering IP685 IP685

Afmetingen L x B x D
36,7 x 16,4 x 8,5

(1,44 x 0,64 x 0,33 inch)

42,6 x 18,8 x 8,6 

(1,68 x 0,74 x 0,34 inch)

Gewicht 3,68 g/0,130 oz 4,60 g/0,162 oz

Oplaadtijd6 0% tot 100% 3 uur

0% tot 80% 1,5 uur

30 min. aanpassing 10 min.

SlimTube 4.0 HE11 680 HE11 HE11 680

Max. uitgangsvermogen (dB SPL) 2 cc coupler 129 130 141 134

Max. gain (dB) 2 cc coupler 69 68 84 78

Frequentiebereik (Hz) < 100 - > 7100 < 100 - > 5700 < 100 - > 4700 < 100 - > 4700

Stroomverbruik (mA) 3,3 2,8

Naída P-PR

Naída P-PR Trial

Naída P-UP

Naída P-UP Trial

Mild tot matig-ernstig gehoorverlies, 
alle audiometrische configuraties
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Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, 
alle audiometrische configuraties
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Aanpasbereik

SlimTube 4.0 

HE11 680
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Prestatieniveaus

Functies

UltraZoom

Dynamic Noise Cancellation

Speech Enhancer

EchoBlock

Tap Control* 

- Siri/Google Assistant 

- Streaming pauzeren/hervatten 

- Oproep aannemen/beëindigen

StereoZoom

WindBlock

SoundRelax

Motion Sensor Hearing*

DuoPhone

Real Ear Sound

Roger & directioneel-instelling

SoundRecover2

WhistleBlock

NoiseBlock

RogerDirect

Luidheidsvoorkeurregeling

QuickSync

Acoustically Optimized Venting

Tinnitus Balance

auto Acclimatization

Streaming/Mic. balans

Kanalen voor fijnafstelling
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Premium
P90

Advanced
 P70

Standard
P50

AutoSense OS 4.0

Comfort in echo

Spraak in de auto

Spraak in veel lawaai

Muziek

Comfort in lawaai

Spraak in lawaai

Rustige situatie

Media spraak + mic

Media muziek + mic

Bijkomende programma's

Max. aantal bijkomende programma's

Comfort in echo

Spraak in veel lawaai

Spraak in 360°

Spraak in lawaai

Rustige situatie

Comfort in lawaai

Muziek

Akoestische telefoon

Op maat gemaakt programma

Streamingprogramma's

RogerDirect + mic

PartnerMic + mic 

Telefoonoproep + mic

Advanced

•

 •

 •

 •

• 

• 
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•

•

•
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•
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 P70
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P50
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* Alleen beschikbaar voor Phonak Naída P-PR

Phonak Target

Noahlink Wireless 

NOAHLink

HI-PRO, HI-PRO2

Aanpassing

7.1 of hoger

•

Naída P-PR
Naída P-PR Trial

P90/P70/P50/P30

7.1 of hoger

•

•

•

Naída P-UP
Naída P-UP Trial

P90/P70/P50/P30

Draadloze Communicatie Portfolio

•

• 

•

•

•

Naída P-PR

Naída P-PR Trial
P90/P70/P50/P30

•

•

•

  

•

•

Naída P-UP

Naída P-UP Trial
P90/P70/P50/P30

Draadloos accessoire

TV Connector

Phonak PartnerMic™

Phonak RemoteControl

Roger

Roger microfoons 

Apps 

myPhonak
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Akoestische opties

Phonak Naída P Trial™

De Phonak Naída P Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw 

aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of 

een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt. De Naída P Trial-hoortoestellen bevatten ook  

een vooraf geïnstalleerde Roger (02) ontvanger voor eenvoudige demonstratie van elke Roger microfoon.

Geluidsuitgang

Oorhaak Gedempt (HE11 680) of ongedempt (HE11), transparant • •

SlimTube 4.0 Beschikbaar in links en rechts in vijf verschillende lengtes (00,0,1,2,3) •

Oorstukje voor SlimTube Eartip Cap dome •

Open eartip Beschikbaar in drie formaten (S, M, L) •

Vented dome Beschikbaar in drie formaten (S, M, L) •

Power eartip Beschikbaar in drie formaten (S, M, L) •

SlimTip Acryl •

Siliconen •

Oorstukje voor oorhaak Oorstukje • •

Naída P-PR

Naída P-PR Trial

Naída P-UP

Naída P-UP Trial

Handige oplaadbare technologie 

Naída P-PR heeft alle Paradise-functies waar u dol op bent, inclusief de 

mogelijkheid om deze op te laden. Cliënten kunnen de hele dag genieten  

van hun gehoor, zelfs als ze streamen*.

Phonak Charger BTE RIC: Bevat een ruimte voor grote oorstukjes, 

een oplaadopening voor USB-C en een indicatorlampje.

* De verwachte accuduur is 16 uur bij 4 uur streamen via BT classic en 4 uur streamen via de TV Connector.
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Goed horen gaat verder dan het vermogen om geluiden eenvoudig duidelijk te horen.  

Het is gekoppeld aan een grotere staat van sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek 

welzijn. Dit grotere plaatje, met maatregelen om gehoorverlies te behandelen als een 

katalysator voor welzijn, is wat we noemen 'Goed horen is je goed voelen'.

Sociaal-emotioneel welzijn

Goed horen bevordert betrokkenheid, sterkere verbindingen  

en een positiever vooruitzicht.

Cognitief welzijn

Goed horen ondersteunt cognitieve fitheid.7

Fysiek welzijn

Goed horen stelt mensen in staat om een actievere en gezondere levensstijl aan te nemen.

 De inhoud van deze pagina is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op:
 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(3):18-22.  

Bekeken op 1 juni 2020. 

7  Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function.  

Neuropsychologia, 114, 203–213. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041 

Phonak Goed horen is je goed voelen™ 

Neem de volgende stap om uw cliënten te helpen zich sociaal te ontplooien, 

zich mentaal te ontwikkelen en emotioneel te groeien met Phonak Paradise.

Ga naar phonakpro.com/well-hearing om 'Goed horen is je goed voelen' te implementeren in uw 

dagelijkse werkzaamheden.
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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

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa · Zwitserland


