
Phonak NaídaTM Marvel
Kærlighed ved første lyd



Marvel 
høreapparater er 
beviset på vores 
bestræbelser mod at 
forbedre brugernes 
hørelse uden 
begrænsninger

I over 70 år har Phonak stræbt efter at skabe 
høreapparater, der forbedrer folks liv. Med hvert 
nye Phonak-produkt har vi rykket grænserne for 
høreteknologi og skabt løsninger, som giver 
fremragende hørepræstation, er nemme at bruge 
og giver velvære. 

Vores seneste udvikling er resultatet af flere års 
omfattende forskning og udvikling i ét fantastisk 
stykke teknologi. Vi har fokuseret på, hvad du ønsker 
og forventer fra et førsteklasses høreapparat – 
en krystalklar og detaljeret lydoplevelse. 

Ved hjælp af denne filosofi og moderne teknologi  
har vi udviklet et multifunktionelt høreapparat, 
der giver dig en "kærlighed ved første lyd"-oplevelse. 

Må vi præsentere Phonak Naída Marvel:
• Krystalklar, fyldig lyd 
•  Mulighed for tilkobling til smartphones 

(iOS® og Android™), TV, Roger-mikrofoner  
og mere

• Pålidelig
•  Praktiske apps 

Naída er verdens mest 
populære høreapparat.1



Kærlighed ved første 
lyd... hver eneste dag!

Fra det øjeblik, du bruger dine Phonak Naída Marvel 
høreapparater, kan du forvente hørepræstationer 
i særklasse. Vi har opnået dette ved at forbedre 
præstationerne hos vores gennemprøvede teknologi 
på alle tænkelige måder.

Den nye generation af Phonak-teknologi i Naída Marvel 
genkender og tilpasser automatisk lytteoplevelsen, så 
den passer til flere lyttesituationer end nogensinde før4. 

Oplev bedre taleforståelse i støj og på afstand med 
Roger2 samt reduceret lyttebesvær i støj3, og lad  
dig imponere af, hvor overbevisende godt dine 
høreapparater klarer sig i din hverdag. 

En god hørelse giver nemlig mulighed for at deltage 
socialt og kommunikere mere, hvilket øger din 
selvtillid. Tilføj den klare lydkvalitet og muligheden for 
at tilslutte til smartphone og TV, så har du en ret god 
grund til at elske Marvel – hele dagen lang.

•  Bedre taleforståelse i støj   
med Roger2

• Reduceret lyttebesvær i støj*3

• Bedre hukommelsesgenkaldelse i støj*3

• Bluetooth® streaming

* Med StereoZoom i sammenligning med Real Ear Sound



Mageløse 
Naída Marvel

At være online og være i kontakt med vores omgivelser 
er en del af hverdagen. Phonak Naída Marvel er 
udviklet til at sikre, at du altid har adgang til dine 
telefonopkald, beskeder, e-mails, TV, utallige apps og 
elektronisk udstyr, samtidig med at du kan nyde lyd 
i førsteklasses kvalitet. 

Smartphone-tilslutning
Phonak Naída Marvel er de første og mest avancerede 
bag-øret-høreapparater i verden med håndfri opkald, 
som streamer lydindhold direkte fra iOS, Android  
eller andre Bluetooth®-kompatible enheder.

Opkald kan besvares eller afvises med ét tryk på 
knappen, også selv om telefonen er i den anden ende 
af rummet. Derudover kan du indstille din telefon til at 
modtage lydmeddelelser i dine Marvel høreapparater. 

TV- og multimedieoplevelser 
Naída Marvel er udstyret med AirStream™-teknologi, 
der gør det muligt at streame fra ethvert fjernsyn 
eller stereosystem. Nyd dine yndlings-TV-programmer 
og -film med den simple plug and play-løsning 
TV Connector.

Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner – 
eller måske endda endnu bedre, fordi denne nye 
teknologi gør Naída Marvel i stand til at skelne 
mellem streamede tale- og musiksignaler og 
automatisk justere lydkvaliteten derefter. 

Phonak PartnerMic™
AirStream anvendes også til at streame fra Phonak 
PartnerMic. Den er nem at bruge ved samtaler på 
tomandshånd og er altid retningsbestemt uanset 
placering.

Det kan du forvente:
• Mulighed for tilkobling til smartphones – 

iOS og Android
• Tilslutning til en lang række elektroniske 

hverdagsprodukter
• Høreapparaterne fungerer som trådløse 

hovedtelefoner med stereolyd
•  Ekstra lang streamingtid med TV Connector  

takket være AirStream-teknologi

PartnerMic

TV Connector



Boost dine hørepræstationer med Roger™ teknologi 
I situationer, hvor støj og afstand påvirker din hørelse, 
kan det være særligt udfordrende at forstå tale. Her er 
det, at Roger kommer ind i billedet og booster dine 
hørepræstationer.2

 
Roger er en milepæl inden for trådløs digital teknologi. 
Den fungerer ved at opfange stemmen fra en taler 
gennem en Roger-mikrofon og overføre den trådløst til 
lytteren samtidig med, at baggrundsstøjen reduceres. 
 
Phonak Naída Marvel med RogerDirect™ gør det via 
Roger-teknologien muligt at streame direkte til Marvel 
høreapparater uden brug af en ekstern modtager 
(kræver installation). Med denne unikke innovation kan 
du deltage uhindret i samtaler, selv i meget støjende 
omgivelser som på restauranter og ved arbejdsmøder.

Det kan du forvente:
• Uovertruffen løsning til udfordrende lyttesituationer
• Udviklet til at forbedre taleforståeligheden i støj 

og på afstand
• Diskret og attraktiv



myPhonak-appen
Denne brugervenlige  
app er den smarteste  
måde at få det maksimale  
ud af dine Marvel  
høreapparater på. 
Takket være de forskellige  
appfunktioner kan du  
med den største tillid og  
ro i sindet slappe af vel  
vidende, at der tages  
hånd om dine hørebehov.5 

Det kan du forvente:
•  Fjernbetjening: Lydstyrken i dit høreapparat 

kan justeres ved at vælge et bestemt program 
eller lydscenarie, og lyden kan tilpasses yderligere 
ved hjælp af avancerede funktioner 

• Høredagbog: Hold styr på din høreoplevelse,  
og del din feedback med din hørespecialist

• Mine høreapparater: Få yderligere oplysninger om 
statussen på de genopladelige batterier i dine 
høreapparater, personlige programmer og statistikker 

Apps-olut  
mageløs!



Det kan du forvente:
•   Lyt til og læs dine telefonsamtaler, og kommuniker 

med selvtillid 
•  Personen i den anden ende kan bruge en hvilken  

som helst telefon (mobil eller fastnet) uden at skulle 
installere en app

•Gem en transskription af samtalen til senere



Verdens mest 
populære 
høreapparat1

Siden 1978, hvor vores første ultraeffektive høreapparat 
blev lanceret, har vi løbende udviklet høreløsninger med 
det formål at forbedre hørelsen for alle med kraftig til 
svær hørenedsættelse.

Den nye Naída M-SP, som er baseret på den anerkendte 
Marvel teknologi, omfatter ultraeffektive premium-
høreapparater med avancerede teknologiske løsninger, 
der til enhver tid leverer den ydeevne, der er nødvendig 
for at håndtere din hørenedsættelse.

Disse robuste høreapparater gør det muligt for dig at 
håndtere dine aktiviteter og hverdagslivet, vel vidende 
at de aldrig lader dig i stikken og klarer selv de mest 
krævende lyttesituationer.

• Støvafvisende6

• Vandafvisende6

• Hele dagen lang

 

Vand- og støvafvisende iht. (IP68)6



Naída Marvel fås 
i mange forskellige 
farver efter dine 
ønsker og behov.

Farver

Sand Beige Sandalwood Chestnut Champagne Silver Gray

Graphite Gray Alpine WhiteVelvet Black Beige



1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Skriv til os på adressen 
marketinsight@phonak.com, hvis du vil have flere oplysninger. Baseret 
på kundetilfredshedsundersøgelsen 2017. 

2 Thibodeau, L. (2014). Sammenligning af talegenkendelsen med adaptiv 
digital teknologi og trådløs FM-teknologi hos lyttere, som bruger 
høreapparater. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise 
processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory 
effort: an EEG study. Manuskript under udarbejdelse. Forventes primo 
2020.

4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from 
www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.

5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid 
Support: The Next Frontier. Journal of the American Academy of 
Audiology, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093,  
åbnet den 19. februar 2020.

6 IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet 
testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og  
8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529. 

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende  
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under 
licens.

iOS er et varemærke tilhørende Cisco, Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Det er mere end blot  
et godt høreapparat.
Det er et 
multifunktionelt 
vidunder.



Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse 
har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. 
I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende 
høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både 
på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk
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