
Phonak Naída™ Paradise
Paradise ile duyamayacağınız bir ses yok

Harika sesleri benzersiz güç ile keşfedin
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Phonak Naída Paradise

Phonak Naída ileri dereceden, çok ileri dereceye kadar 
işitme kaybı olan bireylere yardım etmeye odaklanmış, 
çığır açan yeniliklerle dolu, köklü bir geçmişe sahiptir. 
Yeni nesil işitme cihazı Naída Paradise, iletişim kurmanıza, 
sosyal açıdan bağlantıda olmanıza ve duygusal açıdan 
gelişmenize yardımcı olacak benzersiz güçte bir işitme 
deneyimi sağlar. Özellikleri:

•  İleri düzey, güçlü ses
• Akıllı telefon, TV ve çok daha fazlasına bağlantı
• Destekleyici akıllı uygulamalar

Naída P-PR

Hafif dereceden orta-ileri dereceye işitme kaybı

Naída P-UP

İleri dereceden çok ileri dereceye işitme kaybı

BejKum Beji Kestane Şampanya Gümüş Gri Grafit Gri Kadife Siyah
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İleri düzey, güçlü ses

İşitme ihtiyaçlarınız da tıpkı sizin gibi eşsizsizdir ve 
size yalnızca güç değil çok daha fazlası gerekir.
 
Naída Paradise her birey için sesi doğru bir şekilde 
yükseltirken saf güçten çok daha fazlasını sunar. 
Naída Paradise kişiselleştirme imkanı tanır ve her 
yönüyle detaylara özen gösterir. Geliştirilen donanım 
ve yazılımın kombinasyonuyla her işitme ortamına 
otomatik olarak yanıt verecek şekilde uyum sağlar.
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1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Erişim adresi:  
www.phonakpro.com/evidence. Erişim tarihi: 22 Şubat 2021.

Yeni özellikler 
Phonak’ın odyolojik uzmanlığı ile yapay zekanın bir 
araya gelmesi sonucunda, Naída Paradise bir dizi yeni 
özellik sunar:

Speech Enhancer 
Genellikle daha ileri derece işitme kaybı olan bireyler 
için, sessiz bir ortamda belirli bir mesafeden konuşan 
ya da alçak sesle konuşan kişileri anlamak zordur. Bu 
özellik, sessiz ortamlarda alçak sesli konuşmaları 
anlamanıza yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Dinamik Gürültü Engelleyici
Gürültülü ortamlarda işitmek zordur. Bu özellik 
sinyal-gürültü oranını iyileştirir ve myPhonak 
uygulaması kullanılarak kişisel tercihlere göre 
ayarlanabilir.

Hareket Sensörlü İşitme 
Yürürken aynı zamanda birisiyle konuşmak zor olabilir. 
Dahası bulunduğunuz ortam işlek cadde gibi gürültülü 
bir yer olursa, bu durumda çok daha zorlayıcı bir hal 
alabilir. Naída P-PR, hareket halinde olup olmadığınızı 
tespit edebilen bir hareket sensörüne sahiptir. Hareket 
Sensörlü İşitme, hareket halindeyken konuşmayı daha 
iyi anlama ve toplamda daha iyi bir işitme deneyimi 
sağlar.1 





IOS, Cisco Technology, Inc‘nin tescilli markasıdır. 
Android, Google LLC tescilli markasıdır. 
Bluetooth® marka ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.‘e ait tescilli ticari markalardır ve  
bu markaların her türlü kullanımı Sonova AG tarafından lisanslıdır.

Akıllı telefon, TV ve çok daha fazlasına 
bağlantı 

Evrensel bağlantı, Naída Paradise iOS, Android ya da 
diğer Bluetooth’lu cihazlara bağlanabilir. Böylece sesi 
doğrudan işitme cihazınıza aktarabilirsiniz.

Eller serbest telefon görüşmesi, telefonunuz 
bulunduğunuz odanın diğer tarafında olsa bile çok 
fonksiyonlu düğmeye hafifçe basarak aramaları 
yanıtlamanızı ya da reddetmenizi sağlar. 
Konuştuğunuzda, işitme cihazınız sesinizi algılar ve 
sesinizi telefona geri gönderir.

Çoklu Bluetooth bağlantısı, örneğin müzik dinlerken 
gelen bir aramaya bağlanmanızı sağlayacak şekilde 
kusursuz bir işitme deneyimi yaşatır. Sekiz adete kadar 
Bluetooth’lu cihaz ile eşleşebilir ve bağlı iki cihaz 
arasında eş zamanlı olarak kolayca değişim 
yapabilirsiniz.

Bağlantı kontrolü, Naída P-PR’daki hareket sensörü 
aracılığıyla sağlanır. Kulağınıza hafif bir şekilde iki defa 
vurarak basitçe aramaları yanıtlayabilir, kapatabilir ve 
hatta cihazlar arasında değişim sağlayabilirsiniz. 
Ayrıca Bluetooth-tabanlı sesli asistan uygulamalarını 
aktive etmenin yanı sıra müziği başlatabilir ya da 
durdurabilirsiniz, ses aktarımını durdurabilir ya da 
devam ettirebilirsiniz.
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Destekleyici akıllı uygulamalar

Bu uygulama, telefonunuzda yüklü herhangi bir uygulama  
değildir- işitme cihazınızı kontrol etmenin, yararlı özelliklere 
erişmenin ve ayarlarınızı kişiselleştirmenin akıllı bir yoludur. 
myPhonak uygulamasını (App Store ya da Goolge Play’den) 
indirin ve işitme cihazınızdan üst düzey fayda sağlayın.

Uzaktan Kumanda, hareket halindeyken ses ayarlarınızın 
yapılmasını ve kontrolünü sağlar. Ayrıca programlar 
arasında değişim yapabilir veya spesifik işitme ortamlarına 
özel programlar oluşturabilirsiniz. myPhonak Memory* 
sayesinde, artık en son kullanılan özel program, işitme 
cihazına kaydedilebilir ve çok fonskiyonlu düğme 
kullanılarak bu programa erişilebilir. 

Uzaktan Destek** işitme uzmanınızın, uzaktan eş zamanlı 
olarak işitme cihazınızı ayarlayabilmesini sağlar. Bu özellik, 
işitme cihazı merkezine gidip danışamayacağınızda ya da 
işitme cihazı ayarlarınızı gerçek yaşam koşullarında 
optimize etmek istediğinizde faydalıdır.

Son olarak, myPhonak uygulaması işitme deneyiminizi takip 
etmenize yardımcıdır. Kullanım bilgilerinizi gösterir ve pil 
düzeyinizi belirtir. Ayrıca uygulama üzerinden diğer 
cihazlarla eşleşmeleri yönetebilir ve Bluetooth’lu telefon 
görüşmesi ile Bağlantı Kontrolü özelliğini 
yapılandırabilirsiniz. 

*    myPhonak Memory özelliği Mayıs itibariyle kullanılabilir olacaktır.
**   Sadece belirli bölgelerde kullanılabilir. 
     Daha fazla bilgi için www.phonak.com.tr sayfasını ziyaret edin.
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*   RogerDirect için Phonak işitme cihazına, bir Roger X alıcısı ya da Roger iN mikrofonu aracılığiyla, 
Roger alıcılarının yüklenmesi gerekir.

Naída Paradise ve Roger’ın birlikte 
kullanımı, gürültülü ortamlarda ve 
uzak mesafede işitme için  
mükemmel bir seçenektir 

2  Thibodeau, 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.

İşitmeniz açısından sizi normalden daha çok zorlayacak 
olan durumlar her zaman olacaktır. Gürültülü bir ortam 
ile mesafe bir arada olduğunda zorlanırsınız. Bu 
durumlara diğer bir örnek ise konuşmacının maske 
taktığı, bu nedenle de dudak okuyarak esktra bir destek 
alamadığınız durumlardır. Bu durumlarda size Roger 
teknolojisi yardımcı olabilir.

Phonak’ın Roger uzaktan mikrofonları, gürültülü 
ortamlarda ve uzak mesafede konuşmayı daha iyi 
anlamanıza yardımcı olur.2 Bu mikrofonlar, Naída 
Paradise’a herhangi bir bağlantı ya da harici alıcı 
takmanıza gerek olmaksızın, doğrudan Naída Paradise 
işitme cihazınıza bağlanır.* Eğer bulunduğunuz ortamın 
ses düzeyi artarsa, Roger konuşmacının sesini arka plan 
gürültüsünden daha yüksek tutacak şekilde adapte olur.

İşitme kaybı olan çoğu insan için, işitme cihazı ve 
Roger’ın birlikte kullanımı sosyal açıdan aktif bir yaşam 
sürmelerine ve profesyonel yaşamlarının gerekliliklerini 
yerine  getirmelerine yardımcıdır.
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En son çıkan uzaktan mikrofonumuz ile tanışın!

Roger On™ konuşmacı ile aranızda mesafe olduğunda 
ya da arka plan gürültüsü olduğunda, tüm 
konuşmaları işitmenize yardımcı olmak amacıyla 
tasarlanmış özel bir mikrofondur. Çok yönlü ve kolay 
kullanım sağlar. Konuşan kişinin üzerine takılabilir ya 
da bir masanın üstüne yerleştirilebilir. Konuşmanın 
olduğu yönü belirleme yeteneği ve o yonü hedefleme 
özelliği ile işte, derste ya da sosyal aktiviteleriniz 
sırasında sizin için önemli olan konuşmaya odaklanma 
esnekliği sağlar.

Roger ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için işitme 
uzmanınıza danışabilir ya da www.phonak.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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İyi işiterek iyi olma 
halinizi geliştirmek 
için Phonak Paradise 
ile bir sonraki adımı 
atın



3  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.

Paradise ile duyamayacağınız 
bir ses yok 

İyi işittiğiniz zaman, arzu ettiğiniz yaşama kavuşmak 
için tam anlamıyla hazır olursunuz. Çalışmalar, işitme 
kaybının tedavisinin sosyal-duygusal, bilişsel ve 
fiziksel iyi olma halini olumlu olarak etkileyebildiğini, 
giderek artan kanıtlarla göstermektedir.3 

 Sosyal-duygusal iyi olma hali
 İyi işitmek, diğer insanlarla sosyal açıdan aktif 

bir şekilde bağlantıda olmamızı ve etkin bir 
şekilde -sınırlar olmaksızın- iletişim kurmamızı 
sağlar.

 Bilişsel olarak iyi olma hali
 Beyin dinlemede ve konuşmayı anlamada 

kritik bir rol oynar. Bu nedenle de beynimizi 
uyarılmış halde tutmamız önemlidir. Bu 
noktada ise devreye işitme cihazları girer.

 
 Fiziksel olarak iyi olma hali
 İyi işitme, güvende olma ve kendine güvenme 

hissini geliştirerek daha fazla çevresel 
farkındalık sağlar.
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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 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

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland


