
Uma marca Sonova

O único aparelho auditivo 100% invisível do mundo está ainda melhor 
Apresentando os novos Lyric XXS e XXL
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Nós ouvimos
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Nós nos esforçamos para 
oferecer soluções que atendam 
às expectativas dos seus usuários

Com base nas avaliações e comentários recebido de profissionais e usuários, 
desenvolvemos o novo modelo do Lyric e desenvolvemos dois novos tamanhos, 
junto com uma confiabilidade melhorada em todo o nosso portfólio. Os usuários 
com canais auditivos menores que sentem desconforto e os usuários com 
canais auditivos maiores que verificam a ocorrência recorrente de microfonia 
podem agora se beneficiar com os novos tamanhos XXS e XXL.

Apresentando o novo Lyric

Melhorias no produto
A nova proteção da aba medial e 
o revestimento hidrofóbico P2i 
melhoram ainda mais a 
confiabilidade no produto. 

Novos tamanhos:
Novas possibilidades de tamanho 
com o Lyric: XXS e XXL.

XXS
XXL
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Nós criamos
mais possibilidades

O novo Lyric foi projeto para atender às necessidades de ainda mais usuários. 
O Lyric agora está disponível em 7 tamanhos, e destaca os novos modelos XXS 
e XXL para mais possibilidades de adaptação.

XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

Novo Lyric XXS
• Abas mais suaves e compatíveis para melhorar o conforto de uso.
• A aba de proteção medial adicional protege o canal auditivo durante 

a adaptação.

Novo Lyric XXL 
• Diminui a microfonia e é confortavelmente adaptado em canais auditivos 

maiores.

Nós oferecemos
maior confiabilidade

O novo Lyric apresenta melhorias de produção que otimizam a confiança no 
produto.
 
Nova proteção da aba medial (protetor de cerúmen)  
Especificamente projetada para proteção contra a umidade e cerúmen. Além 
disso, o novo protetor é 1 mm menor, por isso a probabilidade de encostar no 
canal auditivo é reduzida. 

Revestimento hidrofóbico P2i  
Novo revestimento na proteção da aba medial e tela do receptor projetada 
para diminuir a obstrução precoce e o impacto da umidade.

Design anterior

Novo design 
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Nós proporcionamos
maior satisfação aos 
usuários

Os novos modelos Lyric XXS e XXL proporcionam maior satisfação 
aos usuários e diminuem a taxa de cancelamento de teste.¹
 
Conforto de uso 
O novo Lyric XXS proporciona um conforto otimizado para canais 
auditivos menores.¹
 
Diminuição da microfonia
Diminuição da microfonia em canais auditivos grandes, com o 
novo Lyric XXL.¹
 
Aumento da taxa de êxito do teste
36% de aumento da taxa de êxito do teste para o Lyric XXS 
em comparação com o Lyric XS.¹

1  Phonak Field Study News, Benefits of Lyric3 XXS and XXL, fevereiro de 2017

60% das pessoas que não se 
adaptaram anteriormente com o Lyric XS 
conseguem agora usar o novo Lyric XXS.¹

77% das pessoas com 
canais auditivos grandes preferem o 
Lyric XXL ao Lyric XL.¹
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Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para 
aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos que somos 
fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas 
inovadoras que mudam as vidas das pessoas e permitem que 
elas se sintam social e emocionalmente concretizadas.

www.phonak.com.br/lyric

Life is on
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