
Nieuwe oplossingen die  
levens veranderen

Phonak, toonaangevend in hooroplossingen, introduceert de nieuwe uitbreidingen van 
het Belong-platform. Dankzij technologieën die nog baanbrekender zijn en die specifiek 
zijn ontwikkeld om het leven van mensen te veranderen, bieden we met trots onze 
nieuwste toevoeging aan ons uitgebreide portfolio aan.

Phonak BelongTM

Automatische selectie van ervaringsniveau 
Analyseert de informatie van de aanpassessie, zowel in NOAH als Standalone, en 
selecteert automatisch het ervaringsniveau, waardoor de basis wordt gelegd voor een 
meer gepersonaliseerde eerste aanpassing.

TargetMatch
Combineert bijstelling en verificatie van een hoortoestel in één softwaretoepassing.

Scherm voor akoestische parameters 
Beide zijden worden automatisch gekoppeld voor binaurale fijnafstelling.

Eenvoudigweg de meest favoriete 
aanpassoftware ter wereld7

De nieuwe Phonak Target 5.1

Life is on
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. 
Life is on.

www.phonakpro.nl
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Hoogfrequente geluiden horen: 
SoundRecover2
De nieuwe SoundRecover2 verbetert de 
hoorbaarheid van hoogfrequente 
spraak door gebruik te maken van een 
adaptief, frequentieverlagend algoritme 
wanneer dat nodig is.3  
Midden- en laagfrequente geluiden 
blijven behouden, terwijl hoogfrequente 
geluiden hoorbaar worden gemaakt.
 

Voor het horen van zachte stemmen: 
expansie
De nieuwe manier om expansie te 
behandelen biedt 10%4 beter 
spraakverstaan bij zachte spraak.
 

Verbeterd hoorcomfort5

Symmetrische versterking 
Een algoritme dat rekening houdt met 
de gehoorverschillen tussen elk oor 
wanneer een cliënt een asymmetrisch 
gehoorverlies heeft.

Nieuw, hoogwaardig ontwerp

Nieuwe positie van de 
microfoonopeningen
Vermindert ruis veroorzaakt door haren 
en beschermt tegen vervuiling. 
 

Luisterspoel
 

Grotere drukknop 
Voor meer gebruiksgemak

Volumeregelaar

Nieuwe kleur
Alpine White

IP68
Water- en stofbestendig

Compatibel met
Roger
CROS B

Phonak introduceert de Bolero™ B met de nieuwe AutoSense OS™

Nieuwe AutoSense OS Nieuw ontwerp

Cros B

(Ware grootte)

Gewoon 24 uur* hoorgenot op  
één accu. Life is on.

Phonak introduceert de Bolero™ B-PR oplaadbare hoortoestellen

• De snelst oplaadbare Power hoortoestellen ooit
• Baanbrekende lithium-ionaccu
• Geen gedoe met wegwerpbatterijen
• Onderweg opladen
• Ongeëvenaarde hoorprestaties met  

de nieuwe AutoSense OS™¹, ²

 * Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten 
draadloze streaming. Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Als uw hoortoestellen zich  
vanzelf aan elke geluidsomgeving 
aanpassen. Life is on.


