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Als speciale power hoortechnologie 
u dichterbij brengt, life is on





"Naída zorgt voor 
de wereld en helpt 
degenen die 
erin leven weer 
te genieten!"
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Speciaal voor u: een 
geschiedenis van power 
hooroplossingen waar 
we trots op zijn
Sinds de lancering van ons eerste power hoortoestel in 1978, hebben we voortdurend 
hooroplossingen ontwikkeld om iedereen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies  
opnieuw te laten genieten van de schoonheid van geluid.

Met meer dan 40 jaar ervaring begrijpen we de behoeften en de uitdagingen van mensen 
met deze mate van gehoorverlies. Door onze jarenlange technologische deskundigheid  
en uitmuntende techniek te combineren met toonaangevende audiciens overal ter wereld, 
produceert Phonak met trots hooroplossingen die de beste prestaties bieden en een 
verschil maken. 



Als speciale power 
hoortechnologie 
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life is on

Phonak introduceert de 5e generatie 
van 's werelds meest  
vertrouwde hoortoestel:
Phonak Naída™ B
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Oplaadbaar



Phonak Naída B

In 2007 hebben we het eerste Naída power hoortoestel geïntroduceerd. Sindsdien zijn 
er wereldwijd meer dan 2,5 miljoen hoortoestellen aangepast en hebben we de Naída 
voortdurend ontwikkeld tot het revolutionaire toestel dat het vandaag de dag is.

Met de lancering van de Phonak Naída B, introduceren we nu de 5e generatie van 's 
werelds meest vertrouwde power hoortoestel. Dit nieuwe productportfolio bevat 
betrouwbare premium power hoortoestellen die over een scala aan speciale technologieën 
beschikken, waardoor ze altijd op uw persoonlijke gehoorbehoeften aansluiten.

Voordelen:

• Betere hoorbaarheid van hoge tonen1, 2, 3

• Uitstekend spraakverstaan4, 5, 6 
• Verbeterde hoorprestaties bij lawaai op korte en lange afstand in combinatie  

met Roger™ microfoontechnologie6

• Nieuw gebruiksvriendelijk, oplaadbaar model





Meer hoge tonen horen

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies is normaliter van invloed op de gedeelten van het 
oor waar hoge tonen worden waargenomen. Wanneer u niet meer de mogelijkheid hebt 
om belangrijke details in spraak te horen, wordt de dagelijkse communicatie lastig en 
soms ook zeer vermoeiend. 

In 2007 hebben we de basis gelegd voor frequentiecompressie. Hierdoor worden deze 
belangrijke hoge tonen, zoals het geluid van een kinderstem, de medeklinkers in spraak 
(d.w.z. /s/, /f/) of het gezang van vogels natuurlijker uitgezonden. Het resultaat is een 
functie genaamd SoundRecover2. Deze functie houdt de geluidskwaliteit van lage  
tonen in stand, terwijl u hoge tonen weer eenvoudiger kunt horen.1, 2, 3 



Uitstekend 
spraakverstaan

Er bestaat een duidelijk verschil tussen goed horen in een rumoerige omgeving 
en verstaan wat wordt gezegd. Een kleine toename in het achtergrondlawaai kan  
zelfs al leiden tot een verlies van 20% aan spraakverstaan.7

Phonak heeft zich altijd ingezet om de grenzen van de technologie te verleggen om 
hoortoestellen te creëren die zelfs de lastigste situaties het hoofd blijven bieden.
Naída B power hoortoestellen bevatten Binaural VoiceStream Technology™. 
Doordat beide hoortoestellen in realtime met elkaar communiceren, hoort u spraak 
direct in beide oren, zelfs als slechts één hoortoestel de geluiden heeft opgevangen.  
Dit zorgt ervoor dat u kunt genieten van een uitstekend spraakverstaan en u zich 
minder hoeft in te spannen om te kunnen luisteren in uitdagende luistersituaties  
en bij achtergrondlawaai4, 5, 6, zoals aan de telefoon of zelfs in de auto, waarbij u de 
spreker niet kunt aankijken. Naída B brengt de geluiden die er het meest toe doen 
echt dichterbij.





Meest uitgebreide 
oplaadbare hoortoestel 
van Phonak

Onze bewezen geïntegreerde lithium-ion-accu, die 40% meer capaciteit heeft 
dan conventionele oplaadbare batterijen, is altijd betrouwbaar en ondersteunt de 
superieure prestaties van de Naída B-R RIC. Deze hoortoestellen, die in slechts 3 uur 
kunnen worden opgeladen om 24 uur* hoorgenot te bieden, zijn verkrijgbaar met 
gebruiksvriendelijke oplaadopties, zodat uw gehoor altijd onder controle is, waar  
u ook bent.

Naída B-R RIC is een oplaadbaar hoortoestel dat meer functies bevat dan enig ander 
toestel van Phonak en brengt geluiden dichterbij, ongeacht waar u bent of wat u doet.

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



Phonak Power Pack
• Kan eenvoudig worden bevestigd 

op de Phonak Charger Case
• Ideaal voor onderweg wanneer er 

geen stroombron beschikbaar is

Phonak Charger Case RIC
• Een oplader, droogkit en 

beschermend doosje in één
• Bevat ook een reinigingstool

Phonak Mini Charger RIC
• Compacte oplaadoptie



Uitstekende techniek

Dankzij de uitstekende techniek en het uitmuntende ontwerp levert de Naída B het 
vermogen dat nodig is om u van het leven te laten genieten. 

In de Naída B wordt geavanceerde technologie gecombineerd met een voortreffelijk 
design. Het hoortoestel is gemaakt van hightech composietmateriaal en is bovendien 
water- en stofbestendig, zodat u uw alledaagse leven kunt voortzetten in de 
wetenschap dat uw hoortoestellen onder alle omstandigheden werken.

Modellen

Toestellen zijn op ware grootte afgebeeld

Naída B-R RIC Naída B-SP Naída B-UP
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Verbeterde hoorprestaties 
in lawaai dichtbij en op 
afstand

Phonak heeft altijd geweten dat het lastiger wordt om iemand te verstaan wanneer  
het ruisniveau stijgt of wanneer de geluidsbron op grotere afstand ligt. Dit is zelfs het 
geval voor de meest geavanceerde hoortoestellen. Daarom heeft een groep Phonak-
specialisten een draadloze, digitale benchmark ontwikkeld, die vandaag de dag bekend 
staat als Roger™.

Roger technologie maakt gebruik van intelligente en adaptieve algoritmen die uw 
hoorprestaties in lawaai dichtbij en op afstand aanzienlijk verbeteren.6 Het is zelfs 
wetenschappelijk bewezen dat hoortoesteldragers die de reversmodus gebruiken tot 
wel 62% meer spraak in lawaai en op afstand horen dan mensen zonder gehoorverlies.8



Als u zich in een rumoerige situatie bevindt waarin uw hoortoestellen hun limiet 
bereiken, is Roger de juiste oplossing. Of u zich nu in een restaurant bevindt, vergadert 
op het werk of zich ontspant in uw eigen huis, goed horen is een zeer belangrijke 
factor voor uw levenskwaliteit.



Een Roger voor vrijwel 
iedere situatie
Dankzij de keuze uit verschillende microfoons en bijbehorende ontvangers, stelt Roger 
u in staat om de stem van de spreker rechtstreeks in uw oren te horen, waardoor 
u weer optimaal kunt genieten in gezelschappen bij lawaai of vergaderingen op het 
werk met grote afstand tot sprekers. 

Roger microfoons

Roger Select™ 
De veelzijdige microfoon met 
multi-beam technologie voor de beste 
prestaties als u in een gezelschap aan 
een tafel zit/staat. Liggend op tafel 
herkent de microfoon zelf wie aan het 
praten is en richt zich daarop. Het 
schakelt naadloos naar een andere 
spreker. Of selecteer zelf handmatig in 
welke richting u wilt luisteren. Tevens 
om de hals te dragen door een partner. 
De bluetoothfunctie maakt koppeling 
met een mobiele telefoon mogelijk.

 
Roger Pen™
Een handige microfoon voor 
verschillende luistersituaties. Doordat 
deze klein en draagbaar is, kan de pen 
eenvoudig worden gebruikt bij 
afstand en in lawaai. Hij beschikt over 
breedband Bluetooth voor telefoon-
gesprekken.

Roger Table Mic II
Speciaal voor op het werk biedt hij 
de beste prestaties tijdens 
vergaderingen. Maak een netwerk 
voor grotere vergaderingen met meer 
dan één microfoon. Roger Table Mic II 
selecteert automatisch de persoon 
die aan het woord is en kan ook het 
geluid van multimedia uitzenden.

Roger EasyPen
Een effectieve, maar eenvoudige 
microfoon met maar twee knoppen. 
Roger EasyPen combineert ultieme 
eenvoud met de volledige prestaties 
van Roger.

Roger Clip-On Mic
Een kleine microfoon die uitzonderlijke 
prestaties biedt in één-op-één-
gesprekken. Dankzij de directionele 
microfoon kunt u zich volledig richten 
op uw gesprekspartner.

NIEUW! NIEUW!



Design-geïntegreerde Roger ontvangers
Deze kunnen worden gekoppeld aan 
bepaalde Phonak-hoortoestellen 
en bepaalde cochleaire implantaten.

Bijbehorende Roger ontvangers

Roger X
Deze miniatuur universele ontvanger 
is compatibel met een groot aantal 
achter-het-oor-toestellen, sound 
processors van cochleaire implantaten 
en streamers.

Roger MyLink
Deze ontvanger met neklus gaat 
samen met elk hoortoestel of 
cochleair implantaat dat beschikt 
over een luisterspoel.
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5  Phonak, (2011). Naída S and Zoom Technology- state of the art directionality for power users.  

Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 4th, 2017.
6  Field Study News under development. Full details available in spring 2018 at www.phonakpro.com/evidence.
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Voor meer informatie gaat u naar www.phonak.com/naida-b of neemt u contact op met claims@phonak.com.





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.phonak.nl

Vraag uw audicien wat Phonak Naída B u 
kan bieden, uw gehoor is bepalend voor het 
te behalen resultaat. 
 
 
Vraag om een gratis demonstratie,  
want horen is geloven! 
 
Uw audicien:


