Objavte znovu divokú krásu zvuku

Phonak Paradise
Paradise, tak znie raj

Bezkonkurenčný posluchový zážitok
Načúvacie prístroje P honak Audéo Paradise
predstavujú výsledok desiatok rokov zhromažďovania
analýzy a aplikácie technologických poznatkov, inovácií
a neutíchajúcej vášne.
Zosobňujú našu túžbu a odhodlanie vyvinúť načúvacie
prístroje, ktoré sú podľa nás tým najlepším možným
riešením pre tých, ktorí ich potrebujú.
Využili sme poznatky z vývoja ich predchodcu, nášho
najpredávanejšieho modelu načúvacieho prístroja,
a načúvacie prístroje Phonak Paradise sme ešte vylepšili.
Vďaka celkom novému hardvéru a niekoľkým novým
funkciám sa počúvanie s načúvacími prístrojmi Paradise
posúva na ďalšiu úroveň. A výsledok?
Načúvacie prístroje, ktoré prinášajú bezkonkurenčný
posluchový zážitok:
•	Jasný, prirodzený zvuk
•	Brilantné porozumenie reči
•	Individuálne potlačenie hluku
•	Inteligentné aplikácie, ktoré rozširujú
Vaše možnosti
•	Prepojiteľné so smartfónmi, televíziou
a ďalšími zariadeniami
•	Nové ovládanie poklepaním pre jednoduchý
prístup k funkciám Bluetooth®

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú zapísané ochranné známky vlastnené
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a Sonova AG užíva tieto ochranné známky v súlade s licenciou.
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Viac než len výkon
Vaše načúvacie prístroje sú rovnako ako Vy jedinečné.
A Vy potrebujete viac ako len dostatočný výkon.
 ačúvacie prístroje Naída Paradise idú nad rámec
N
samotného technického výkonu: počutie užívateľa
povznáša na úplne inú úroveň. Dávajú priestor
individuálnym preferenciám a zmysel pre detail
sa odráža v každej súčiastke. Nové komponenty
spolu s novými funkciami dokážu automaticky
reagovať na akúkoľvek posluchovú situáciu.
Za načúvacími prístrojmi Phonak Naída stojí dlhá
história revolučných inovácií, ktorých cieľom bolo
vždy pomôcť ľuďom s ťažkou stratou sluchu. Naída
Paradise, najnovšia generácia načúvacích prístrojov
Naída, prináša bezkonkurenčný zážitok z počutia, vďaka
ktorému môžete ľahšie komunikovať, spoločensky
žiť a duševne aj emocionálne sa rozvíjať. Ponúka:
•	Novú dimenziu zvuku a silný výkon
•	Prepojenie so smartfónmi, televíziou a ďalšími
zariadeniami
•	Šikovné aplikácie, ktoré rozširujú Vaše možnosti
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Brilantné porozumenie reči
Porozumieť niekomu, kto hovorí potichu alebo z väčšej
vzdialenosti v tichom prostredí, je náročné. Načúvacie
prístroje Phonak Paradise riešia túto náročnú úlohu
zosilnením tichej reči pomocou inovačnej funkcie
Zvýraznenie reči. Objavte znovu radosť z komunikácie
so svojimi blízkymi, priateľmi alebo kolegami.
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Individuálne potlačenie hluku
Koľko úsilia vyžaduje sledovanie konverzácie, keď reč
prichádza spredu a hluk zo strán a zozadu? To záleží
na type miestnosti, v ktorej sa nachádzate, alebo aj
na tom, ako sa práve cítite. Aplikácia m
 yPhonak 5.0 V ám
umožňuje využiť načúvacie prístroje Paradise na maximum.
Ponúka rôzne spôsoby ovládania a funkcie, ktoré Vám
umožnia individuálne si prispôsobiť nastavenie načúvacích
prístrojov v reálnom čase. Príliš hlučná reštaurácia?
Žiadny problém, stačí posilniť funkciu potlačenia hluku.
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Inteligentné aplikácie, ktoré rozširujú
Vaše možnosti
Nie je to iba ďalšia aplikácia – je to elegantný spôsob, ako
ovládať svoje načúvacie prístroje Phonak Paradise, získať
prístup k užitočným funkciám a prispôsobiť si nastavenie
podľa individuálnych potrieb. Stiahnite si a plikáciu myPhonak
(z Google Play alebo App Store) a využívajte svoje načúvacie
prístroje na maximum. Pozrite sa, čo dokáže...
Pomocou funkcie R
 emote Controlsi môžete prispôsobovať
počutie za pochodu. Takisto môžete prepínať medzi
programami alebo si vytvoriť vlastné programy pre konkrétnu
posluchovú situáciu. Vďaka zabudovanej pamäti aplikácie
myPhonakmôžete uložiť naposledy použitý vlastný program
priamo do Vašich načúvacích prístrojov a aktivovať
ho pomocou multifunkčného tlačidla.
 zdialená podpora*umožňuje Vášmu poskytovateľovi
V
načúvacích prístrojov nastavovať a ladiť Vaše načúvacie
prístroje v reálnom čase. To sa hodí v situáciách, keď
sa nemôžete dostaviť na osobnú konzultáciu alebo ak
jednoducho chcete, aby Vám Váš poskytovateľ načúvacích
prístrojov doladil nastavenie v reálnych situáciách, a nie len
v prostredí ordinácie.
S aplikáciou myPhonak takisto máte prehľad o Vašej
posluchovej histórii. Sleduje dobu používania a stav batérie.
Môžete v nej tiež kontrolovať párovanie s ďalšími
zariadeniami a nastavovať telefónne hovory cez Bluetooth®
a funkciu ovládania načúvacieho prístroja poklepaním.

* Dostupné iba vo vybraných krajinách.
Viac informácií na www.phonak.com/myphonak-app.
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Prepojiteľné so smartfónmi, televíziou
a ďalšími zariadeniami
 niverzálnu konektivitunačúvacích prístrojov Paradise
U
využijete pre pripojenie ku všetkým zariadeniam s operačným
systémom iOS® alebo Android™ a tiež k ďalším zariadeniam
s Bluetooth®. Zvuk z týchto zariadení tak môžete
streamovať priamo do Vašich načúvacích prístrojov.
 ďaka telefonovaniu v režime hands-freemôžete prijať
V
alebo odmietnuť hovor jednoducho stlačením multifunkčného
tlačidla na načúvacom prístroji, aj keď nemáte telefón
po ruke. Keď začnete hovoriť, načúvacie prístroje
rozpoznajú Váš hlas a začnú ho prenášať do telefónu.
Rozšírená konektivita Bluetooth®
Môžete sa pripojiť až s ôsmimi zariadeniami
s Bluetooth® a súčasne byť pripojený k dvom z nich,
medzi ktorými môžete hladko prepínať. Užijete si tak
ešte väčšiu konektivitu načúvacích prístrojov Phonak
Paradise. Možnosť viacerých prepojení je pohodlnejšie,
zvlášť v dnešnom virtuálne prepojenom svete.
Technológia AirStream™
Načúvacie prístroje Paradise sú tiež kompatibilné
s doplnkami pre posluch, ako je zariadenie Phonak TV
Connector pre priamy prenos audio signálu z akejkoľvek
televízie alebo multimediálneho systému. A pretože
načúvacie prístroje Paradise dokážu behom prenosu
rozlišovať medzi rečou a hudbou, môžete si užívať
ešte lepšie počutie vďaka vynikajúcej kvalite zvuku.

iOS je ochranná známka spoločnosti Cisco Techology, Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
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Nové ovládanie poklepaním * pre jednoduchý
prístup k funkciám Bluetooth®
Skúste si to predstaviť... Obyčajným poklepaním
na ucho môžete ovládať telefonické hovory, prenos
hudby alebo hlasového asistenta. S enzor pohybu
v načúvacom prístroji umožňuje jednoducho prijímať
telefonáty, aktivovať hlasového asistenta a pozastaviť
prehrávanie hudby alebo pokračovať v počúvaní.
Aby bola funkcia o vládania načúvacích prístrojov
poklepanímkompletná, využívajú načúvacie prístroje
Paradise vstavaný mikrofón, ktorý Vám umožní užívať
si telefonické hovory a aktiváciu hlasového asistenta
hands-free.

*O
 vládanie načúvacieho prístroja poklepaním a senzor pohybu je k dispozícii
pre dobíjateľné načúvacie prístroje výkonnej rady P70 a P90.
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Paradise, tak znie raj
Vyberte si svoj kúsok raja z niekoľkých variantov a siedmych
farieb, ktoré budú vyhovovať Vášmu štýlu, nálade a osobnosti.

Audéo P-312

Audéo P-13T

Naída P-PR
Pre miernu až stredne ťažkú stratu sluchu

Audéo P-R

Audéo P-RT

Naída P-UP
Pre ťažkú až hlbokú stratu sluchu

Farebné varianty

P1
Sand Beige
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HO
Beige

P4
Chestnut

P5
Champagne

P6
Silver Gray

P7
Graphite Gray

P8
Velvet Black

Dobíjateľné načúvacie prístroje Paradise sa rýchlo dobíjajú
a dlho vydržia. Dokonalý spoločník, ak ste ustavične
na cestách. Majte ich neustále nabité a už sa nikdy
nestarajte o jednorazové batérie.

Mini nabíjačka Phonak
Mini nabíjačka Phonak* je kompaktná
nabíjačka pre dva načúvacie prístroje
s dostatočne veľkým priestorom
na tvarovky a štandardným
napájaním USB-C.

Nabíjacie puzdro Phonak Combi
Phonak Combi* je nabíjačka a pevné
ochranné puzdro pre načúvacie prístroje
v jednom.

Powerbanka Phonak
Ak potrebujete nabíjať načúvacie
prístroje na cestách, môžete powerbanku
jednoducho pripevniť k spodnej časti
nabíjacieho puzdra Phonak Combi.

Phonak Charge & Care
Nabíjacie puzdro Phonak Charge
& Care* má niekoľko funkcií: nabíjanie,
vysúšanie (pomocou ventilátora)
a dezinfekcie UV žiarením.

* Kompatibilita závisí na modely dobíjateľného načúvacieho prístroja.
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Generácia načúvacích prístrojov Paradise
a technológie Roger™ prepájajú to najlepšie
z počúvania v hlučnom prostredí
a na veľ kú vzdialenosť.
Niektoré posluchové situácie budú pre užívateľov
načúvacích prístrojov vždy náročné. Často nastávajú
v podmienkach hlučného prostredia v kombinácii
s počúvaním na diaľku. Alebo keď má hovoriaci ústa
zakryté rúškom a prichádzate tak o dodatočnú oporu
porozumenia pomocou odzerania z pier. V týchto
situáciách môže pomôcť t echnológia Roger.
Vzdialené mikrofóny Roger Vám pomôžu lepšie
porozumieť reči v hlučnom prostredí a pri
počúvaní vzdialeného hovoriaceho. 1 Do načúvacích
prístrojov generácie Paradise prenášajú zvuk
priamo bez nutnosti používania externého
prijímača. * Pri zvýšení hladiny okolitého hluku
sa technológia Roger automaticky prispôsobí tak,
aby zvýrazňovala reč nad hlučným pozadím.
Mnohým ľuďom so stratou sluchu umožňuje
rozšírenie načúvacích prístrojov o technológiu
Roger viesť plnohodnotný spoločenský
a profesionálny život bez kompromisov.

1

T hibodeau, 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.

* Funkcia RogerDirect™ vyžaduje inštaláciu prijímačov Roger do načúvacích
prístrojov Phonak cez prijímač Roger X alebo mikrofón Roger iN.
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Zoznámte sa s naším najnovším
vzdialeným mikrofónom!
 oger On™je novo vyvinutý mikrofón pre konverzácie,
R
ktoré sa odohrávajú v hlučnom prostredí alebo vo väčšej
vzdialenosti medzi účastníkmi. Je vytvorený pre všestranné
a jednoduché použitie a možno ho používať ako osobný
mikrofón pre hovoriaceho alebo ako smerový mikrofón
umiestnený na stole. Vďaka funkcii smerovania a rozlíšenia
smeru prichádzajúcej reči Vám umožňuje sa sústrediť
na konverzácie, ktoré sú pre Vás naozaj dôležité,
či už ste v práci, na prednáške alebo v spoločnosti.
Ak sa chcete dozvedieť viac alebo technológiu Roger
vyskúšať, kontaktujte svojho poskytovateľa načúvacích
prístrojov alebo navštívte internetové stránky
www.phonak.com/roger-solutions!
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Bezdrôtové doplnky zvyšujú Váš komfort
pri nosení načúvacích prístrojov Paradise
Keď potrebujete uľahčiť porozumenie
pri konverzácii vo dvojici. Mikrofón
Phonak PartnerMic™je diskrétny pripínací
mikrofón s jednoduchým ovládaním, ktorý
je určený pre komunikáciu s jedným hovoriacim
v hlučnom prostredí. Pomocou technológie
Phonak AirStream™ sa brilantný zvuk reči
prenáša priamo do Vašich načúvacích prístrojov
Paradise alebo Marvel a k prenosu tak
nepotrebujete žiadne prídavné zariadenie.
Diaľkové ovládanie P honak RemoteControl
Vám umožňuje jednoduché a diskrétne
ovládanie Vašich načúvacích prístrojov Phonak.
Jednoduché a pohodlné ovládanie zaisťujú
tri veľké tlačidlá. Pomocou týchto ľahko
viditeľných tlačidiel môžete ovládať hlavné
funkcie na načúvacích prístrojoch, meniť
programy a znižovať či zvyšovať hlasitosť.
Zariadenie T V Connectorje jednoduché rozhranie,
ktoré slúži na prepojenie načúvacích prístrojov
s televíziou a ďalšími audio zariadeniami. Umožňuje
priame prepojenie s načúvacími prístrojmi Paradise.
Je navrhnuté tak, aby nastavenie aj používanie
bolo úplne jednoduché. Pripojené načúvacie
prístroje potom fungujú ako bezdrôtové slúchadlá.
TV Connector môže prenášať audio signály
do ľubovoľného počtu pripojených načúvacích
prístrojov súčasne, a to až do vzdialenosti 15 metrov.
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Vykročte s načúvacími prístrojmi
Phonak Paradise v ústrety väčšej
pohode vo Vašom živote
Pokiaľ dobre počujete, nič Vám nebráni užívať si život tak,
ako chcete. Podľa rastúceho množstva vedeckých poznatkov
má kompenzácia straty sluchu priaznivý dopad na Vašu
sociálno-emocionálnu, kognitívnu a fyzickú pohodu. 2
S ociálno-emocionálna pohoda
Dobre počuť nám umožňuje byť spoločensky
aktívny, stretávať sa s ostatnými a účinne
komunikovať - bez prekážok.
 ognitívna pohoda
K
Mozog hraje v počúvaní a porozumení
reči zásadnú úlohu – je dôležité
ho neustále stimulovať. Tu prichádzajú
do hry načúvacie prístroje.
F yzická pohoda
Kým dobre počujete, lepšie si uvedomujete svoje
okolie, čo podporuje pocity bezpečia a dôvery.

Paradise, tak znie raj

2

	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. a Pelosi, A. ,
„Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement“, Hearing Review 27, 2 020, str. 18–22.
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life is on
Vo Phonaku sme presvedčení, že k prežitiu života naplno
je nevyhnutné dobre počuť. Viac ako 70 rokov s neutíchajúcou
vášňou tvoríme svet, kde môže každý „žiť naplno“. Naše inovačné
posluchové riešenia sú určené pre ľudí všetkých vekových
kategórií a všetkých stupňov straty sluchu, aby mohli
spoločensky žiť a duševne a emocionálne prekvitať.
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