
Phonak Audéo™ Paradise 
Paradise ile duyamayacağınız bir ses yok

Etrafınızdaki harika sesleri 
tekrar keşfedin 

Bir Sonova markası
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Seslerin mucizesi 

Phonak Audéo Paradise etrafınızdaki seslerin 
gerçek mucizesidir. 
İşitme çözümümüzü oluştururken, doğadan ilham 
aldık. Doğa, bizi rahatlatan, iyi hissettiren ve huzur 
veren birçok sesi içinde barındırır. İşitmeyi, bizim doğal 
akışta yaptığımız bir şey olarak görüyoruz. Halbuki 
işitme yeteneğine sahip olmak, varlığımızın karmaşık 
bir parçası ve iyi olmamız ve hissetmemiz için en temel 
gereksinimdir. Etrafımızdaki sesleri yeniden  
keşfederken doğadan ilham alan bir işitme cihazından 
iyisi düşünebilir mi? İşte bu yüzden, Paradise ile 
duyamayacağınız bir ses yok.
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Phonak Audéo Paradise, onlarca yıllık teknolojik 
uzmanlık, yenilikçilik ve tutkunun eseridir.
 
İşitme cihazı kullanıcıları için mümkün olan en iyi 
çözüm olduğuna inandığımız bir işitme cihazı 
geliştirme konusundaki kararlılığımızı ifade eder.

Bunu başarabilmek için, en çok satan ve sizin en çok 
sevdiğiniz işitme cihazlarımızdan öğrendiklerimizi baz 
aldık, şimdiye kadarki en iyisini, Phonak Paradise’ı 
geliştirdik. 

Yepyeni donanımlardan oluşan Paradise, yeni 
özellikleriyle işitme performansını bir üst seviyeye 
taşıyor. Sonuç?
İşitme cihazınız rakipsiz bir işitme deneyimi 
sunuyor: 

• Canlı doğal ses
• Mükemmel konuşma anlama özelliği
• Kişiselleştirilmiş gürültü önleme
• Akıllı uygulamaları güçlendirme
• Akıllı telefonlara, TV’ye ve daha fazlasına  

bağlanma
• Tüm özellikler bir arada
• Bluetooth®’a kolay erişim için yeni Bağlantı  

Kontrolü işlevsellikleri

Rakipsiz bir işitme deneyimi

Bluetooth® word mark ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. tarafından tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların herhangi bir şekilde kullanılması Sonova AG  
lisansına bağlıdır.
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Net ve doğal ses

Çevremizdeki seslerin tüm nüanslarını duyma 
kabiliyetimiz, varlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. İyi 
duyabilmek, bağlı kalma duyumuza katkıda bulunur ve 
genel refahımıza ve iyi olma halimize katkıda bulunur.

Duyma şeklimiz karmaşık bir süreçtir ve doğanın 
gerçek bir mucizesidir. Sesin ilk algılandığı kokleadan 
başlar ve sesi deneyimlediğimiz beyinde biter.

Audéo Paradise’ı oluştururken doğayı ilham olarak 
aldık. Amacımız, dünyadaki harika seslerin duyulmasını 
sağlarken net doğal ses veren bir işitme cihazı 
yaratmak.
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Mükemmel konuşmayı anlama

Sessiz konuşan veya sessiz bir ortamda uzaktan 
konuşan birini anlamak sandığımızdan daha zordur. 
Phonak Audéo Paradise, yumuşak seviyeli konuşmayı 
mümkün hale getiren yenilikçi çözümü “Speech 
Enhancer” ile bu sorunu ortadan kaldırır. 
Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla veya sevdiklerinize 
kaliteli iletişimin keyfini tekrar keşfedin.
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Kişiselleştirilmiş gürültü önleme

Önden, yandan veya arkadan ve gürültü geliyorsa bir 
konuşmayı takip etmek ne kadar çaba gerektirir? Bu 
genellikle bulunduğunuz ortam ve hatta o an nasıl 
hissettiğinize göre bile değişkenlik gösterebilir. 
myPhonak 4.0 uygulaması ile Paradise işitme 
cihazlarınız bunu mümkün kılar. Sunduğu çeşitli 
kontroller ve işlevsellikler, işitme cihazı ayarlarını 
gerçek zamanlı olarak kişiselleştirmenize olanak sağlar. 
Restoran çok mu gürültülü? Sorun değil, sadece
konforun için gürültü önleyiciyi arttır.
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Akıllı uygulamalar

Bu sadece sıradan bir uygulama değil, aynı zamanda
Phonak Paradise işitme cihazlarınızı kontrol etmeniz,
kullanışlı özelliklere erişebilmeniz ve ayarlarınızı 
kişiselleştirmenizin en akıllı yolu. MyPhonak 
uygulamasını indirin (Google Play veya App Store) ve 
işitme cihazlarınızdan en iyi şekilde yararlanın. 
Mümkün olan diğer özelliklere bir göz atın…

Uzaktan Kumanda, işitme cihazlarınızı gerçek zamanlı 
olarak ayarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanır. 
Dinamik Gürültü Engelleme seviyesini gürültülü bir 
restoranda bir arkadaşınız ile konuşurken kolaylıkla 
ayarlayabildiğinizi hayal edin. Ayrıca, Bağlantı 
Kontrolü’nü tercihinize göre yapılandırabilirsiniz.

Uzaktan Destek* işitme uzmanınızın işitme 
cihazlarınıza gerçek zamanlı olarak ayar yapma 
olanağı sağlar. Bu, kişisel bir konsültasyon için
yapamayacağınız veya işitme uzmanınızın işitme 
cihazlarınızı yalnızca klinikte değil gerçek yaşam 
koşullarında da optimize edebilmesi için yararlıdır.

* Yalnızca bazı ülkelerde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için işitme uzmanınızla  
 iletişime geçebilirsiniz.
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Telefon, TV ve daha fazlasına bağlanır

Tüm özellikler bir arada
Phonak Paradise doğrudan iOS®, Android ™ veya diğer 
Bluetooth özellikli cihazlarınıza bağlanır, sesi 
doğrudan işitme cihazlarınıza aktarabilir.

Birden fazla Bluetooth bağlantısı
Ayrıca, çok daha fazla bağlantının keyfini 
çıkarabilirsiniz çünkü size aynı anda sekiz cihaz ile 
eşleşebilme ve iki Bluetooth cihazına bağlanabilme 
şansı veriyor. Daha fazla bağlantıya sahip olmak, 
özellikle günümüz dünyasında sahip olunabilecek en 
kritik özelliklerden biri.

Paradise aynı zamanda TV veya eğlence sistemlerinden 
direkt aktarıma izin veren Phonak TV Connector gibi  
AirStream™ teknolojisi‘ni beraberinde getirmiştir. Ve 
Paradise ses ve müziği birbirinden ayırt edebildiği için, 
siz sadece mükemmel bir sesin ve dinlemenin keyfini 
sürersiniz.

iOS, Cisco Technology, Inc. markasıdır.
Android, Google LLC. markasıdır.
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Bluetooth fonksiyonlarına kolay erişim 
sağlayan Bağlantı Kontrolü 

Şunu hayal edin...sadece kulağınıza tıklayarak, telefon 
konuşmalarınızı yönetebiliyor, müzik akışını ve ses 
asistanını yönetebiliyorsunuz. İşitme cihazının içindeki 
hareket sensörü çabasız bir şekilde telefona cevap 
verebilmenizi, ses asistanınızı aktive edebilmenizi ve 
müzik akışınızı durdurabilmenizi sağlar.

Bağlantı Kontrolünü tamamayabilmek için Paradise, 
eller serbest telefon konuşmaları ve ses asistanı 
aktivasyonunun keyfini çıkarabilmenize izin veren bir 
mikrofon içerir.
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Sizin için geliştirilen Paradise

HO 
Beige
(Bej)

P4  
Chestnut
(Kestane)

P1  
Sand Beige
(Kum Beji)

P5  
Champagne
(Şampanya)

P6  
Silvey Gray
(Gümüş Gri)

P8  
Velvet Black

(Kadife Siyah)

P7  
Graphite Gray

(Grafit Gri)

Aynı zamanda cennet anlamına gelen Paradise, size 
özel ve doğal renkleri anımsatıyor değil mi? Stilinize, 
modunuza veya kişiliğinize en uygun Paradise 
modelini, şarj edilebilir ürünlerin de olduğu 7 renk 
içinden seçebilirsiniz.

Kabin renkleri 
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Paradise şarj edilebilir işitme cihazları şarj edilmesi 
kolay ve uzun ömürlüdür. Eğer sürekli olarak 
mobilseniz sizin için mükemmel bir arkadaş. Bir kez 
şarj edin ve bir daha piller hakkında asla 
endişelenmeyin.

Phonak Mini Charger Case
USB-C charging içeren Phonak 
Mini Charger Case, iki işitme 
cihazı için kompakt bir şarj 
ünitesidir.

Phonak Charger Case Combi 
Phonak Charger Case Combi, 
koruyucu bir kılıf ve şarj etme 
özelliklerini tek üründe 
barındırır.

Phonak Power Pack 
Şarj edilebilir işitme cihazlarınızı 
her an şarj edebilmenizi 
sağlayan Phonak Power Pack, 
Phonak Charger Case Combi’nin 
altına kolayca eklenebilir.
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Paradise ile duyamayacağınız 
bir ses yok

Tümüyle iyi olmak ve iyi hissetmek 
için ilk adımı Phonak Paradise ile  
atın

İyi işittiğinizde, istediğiniz hayatı kucaklamaya 
hazırsınızdır. Son yapılan araştırmalar, işitme kaybı 
tedavisinin sosyal-duygusal, bilişsel ve fiziksel 
sağlığınızı pozitif olarak desteklediğini gösteriyor.1 

 Sosyal-duygusal iyi olma hali
 İyi işitmek, sosyal olarak aktif olmamızı 

sağlarken, sevdiklerimizle -engelsiz olarak- 
iletişim kurmamıza yardımcı olur.

 Bilişsel olarak İyi Olma Hali
 Beyin, duyma ve duyduğunu anlama 

konusunda hayati bir öneme sahiptir - onu 
uyarılmış olarak tutmak önemlidir. İşte işitme 
cihazları tam burda önemli bir rol oynar.

 
 Fiziksel olarak iyi olma hali
 İyi işitmek size çok daha yüksek bir çevre 

bilinci sağlar, güvenlik ve güven duygularını 
teşvik eder.

1  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., & Pelosi, 
A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.



life is on 

Phonak olarak, iyi işitmenin aynı zamanda iyi olmak ve hissetmek 
olduğuna ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için gerekli olduğuna 
inanıyoruz. 70 yılı aşkın bir süredir, herkesin hayatını aktif olarak 
yaşayabileceği (life is on) bir dünya yaratma tutkusuyla faaliyet 
gösteriyoruz. Yenilikçi işitme çözümlerimiz, her yaştan ve her dereceden 
işitme kaybı olan bireyler için sosyal bağlantı kurmaları, zihinsel ve 
duygusal olarak gelişimleri için tasarlanmıştır.

www.phonak.com/tr/
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