
Phonak Audéo™ Paradise 
Paradise ile duyamayacağınız 
bir ses yok

Harika sesleri keşfedin
 

Bir Sonova markası
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Mükemmel ses 

Phonak Audéo Paradise gerçekten 
harika bir ses. 
En son teknoloji işitme çözümlerimizi 
oluştururken ilham almak için doğaya 
döndük. Doğa, bizi rahatlatacak, ve iyi 
hissettirecek birçok sesin kaynağıdır. 
İşitmeyi doğal olarak yaptığımız bir şey 
olarak görüyoruz. İşitme yeteneğine 
sahip olmak, varlığımızın çok karmaşık 
bir parçasıdır ve genel refahımız için 
temeldir. Sesi yeniden keşfetmenin daha 
iyi bir yolu, doğanın kendisinden ilham 
alan bir işitme cihazıdır. Sonuçta, 
Paradise ile duyamayacağınız bir ses 
yok.
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Rakipsiz bir işitme  
deneyimi 

Phonak Audéo Paradise, onlarca yıllık 
teknolojik uzmanlığın, yeniliğin ve 
değişmez tutkunun bir sonucudur.
 
İşitme cihazı kullanıcıları için mümkün 
olan en iyi çözüm olduğuna inandığımız 
bir işitme cihazı geliştirme konusundaki 
kararlılığımızı ifade eder.

Bunu başarmak için, en çok satan işitme 
cihazımızdan edindiğimiz deneyimlerle 
Phonak Paradise’ı daha da iyi hale 
getirdik.

Tüm yeni donanımlardan oluşan 
Paradise, yeni özelliklerle işitme 
performansını bir üst seviyeye taşıyor. 
Sonuç?

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, 
Inc.’in tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların 
Sonova AG tarafından herhangi bir şekilde kullanılması 
lisansa bağlıdır.
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Rakipsiz işitme deneyimi sunan bir 
işitme cihazı:

• Canlı doğal ses
• Mükemmel konuşmayı anlama
• Kişiselleştirilmiş gürültü önleme
• Akıllı uygulamalar
• Akıllı telefonlara, TV’ye ve daha 

fazlasına bağlantı
• Tüm özellikler bir arada
• Bluetooth® işlevlerine kolay erişim 

için yeni kontrol düğmesi
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Canlı doğal ses

Çevremizdeki seslerin tüm nüanslarını 
duyabilme yeteneğimiz, varlığımızın 
ayrılmaz bir parçasıdır. İyi duyabilme, 
genel olarak iyi olmamıza bağlantıda 
kalma ve dahil olma durumumuza 
katkıda bulunur.

Duyma şeklimiz karmaşık bir süreçtir
- gerçek bir doğa harikası. Sesin ilk 
algılandığı kokleadan başlar ve sesi 
deneyimlediğimiz beyinde biter.

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

Sessiz bir ortamda küçük sesle konuşan 
veya uzaktan konuşan birini anlamak 
zordur. Phonak Audéo Paradise, yenilikçi 
özelliği ile küçük sesli konuşmayı 
artırıyor. Arkadaşlarınızla, iş 
arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle 
iletişim kurmanın sevincini yeniden 
keşfedin.
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Kişiselleştirilmiş gürültü 
önleme

Önden, yandan veya arkadan sesler 
geldiğinde bir konuşmayı takip etmek 
için ne kadar çaba harcanır? Bu, 
genellikle bulunduğunuz ortamın 
türüne ve hatta o anda nasıl 
hissettiğinize bağlı olarak değişebilir. 
myPhonak 4.0 uygulaması size Paradise 
işitme cihazlarından en iyi şekilde 
yararlanmanızı sağlar. İşitme cihazı 
ayarlarını gerçek zamanlı olarak 
kişiselleştirmenizi sağlayan çeşitli 
kontroller ve işlevler sunar. Restoran 
çok mu gürültülü? Sorun değil, sadece 
konfor için gürültü engelleyiciyi artırın.



Akıllı uygulamalar

Başka uygulamlara benzemez,  
Phonak Paradise işitme cihazlarınızı 
kontrol etmenin, kullanışlı özelliklere 
erişmenin ve ayarlarınızı 
kişiselleştirmenin akıllı yolu.  
MyPhonak uygulamasını (Google  
Play veya App Store) indirin ve işitme 
cihazlarınızdan en iyi şekilde  
yararlanın … 

Uzaktan Kumanda, işitme cihazlarınızı 
gerçek zamanlı olarak ayarlamanıza ve 
kontrol etmenize olanak tanır. Gürültülü 
bir restoranda bir arkadaşınızla 
konuşmayı kolaylaştırmak için Dinamik 
Gürültü engelleme düzeyini 
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kontrol 
düğmesini 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 belirli ülkelerde kullanılabilir.
 Daha fazla bilgi için www.phonak.com/myphonak-app  
 adresini ziyaret edin.
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Akıllı telefonlara, TV’ye ve 
daha fazlasına bağlantı

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

Birden fazla Bluetooth bağlantısı
Ek olarak, daha fazla bağlantının keyfini 
çıkarabilirsiniz, çünkü aynı anda sekiz 
cihaz ile eşleştirme yapabilir ve iki 
Bluetooth özellikli cihaza 
bağlanabilirsiniz. İkisi arasında sorunsuz 
bir şekilde geçiş yapmanızı da sağlar. 
Daha fazla bağlantıya sahip olmak, 
özellikle günümüz dünyasında çok 
büyük bir kolaylıktır.

Paradise ayrıca AirStream™ özelliğine 
sahiptir. Herhangi bir TV veya eğlence 
sisteminden doğrudan aktarım için 
Phonak TV Connector gibi aksesuarları 
destekleyen bir teknolojiye sahiptir. 
Paradise aktarılan konuşma ve müzik 
arasında ayrım yapabildiğinden, daha 
fazla dinleme keyfi için mükemmel ses 
kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

iOS, Cisco Technology, Inc.’in ticari markasıdır.
Android, Google LLC’nin ticari markasıdır.
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iOS, Cisco Technology, Inc.’in ticari markasıdır.
Android, Google LLC’nin ticari markasıdır.
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Bluetooth işlevlerine kolay 
erişim için yeni kontrol 
düğmesi

Hayal edin… sadece kulağınıza 
dokunarak telefon görüşmelerini, müzik 
aktarımını veya sesli yardımcıları 
yönetebilirsiniz. İşitme cihazındaki 
hareket sensörü, bir telefon aramasını 
cevaplamak, ses asistanınızı 
etkinleştirmek ve müzik aktarımını 
duraklatmak veya devam ettirmek için 
zahmetsiz bir yol sağlar.

Paradise, gerçek eller serbest telefon 
görüşmelerinin ve sesli asistan 
aktivasyonunun keyfini çıkarmanızı 
sağlamak için dahili mikrofonu kullanır.
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Paradise cihazlar

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)

Paradise’ı düşündüğünüzde aklınıza 
havalı, doğal renkler gelir. Tarzınıza, 
ruh halinize veya kişiliğinize uygun bir 
Paradise bulun ve yedi renk arasından 
seçim yapın ve hatta şarj edilebilir bir 
model seçeneklerini düşünün.

Gövde renkleri
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Paradise şarj edilebilir işitme cihazları hızlı şarj 
edilebilir ve uzun ömürlüdür. Sürekli hareket 
halindeyseniz sizin için harika bir şeçimdir. Onları şarjlı 
tutun ve bir daha asla piller hakkında endişelenmeyin.

Phonak Mini Şarj Cihazı 
Kutusu
Standart USB-C şarj prizine 
sahip Phonak Mini Şarj Cihazı 
Çantası, iki işitme cihazı için 
kompakt bir şarj cihazıdır.

Phonak Şarj Cihazı Kutusu 
Kombi 
Phonak Şarj Cihazı Kutus Kombi, 
bir şarj cihazı ve koruyucu sert 
bir kutudur.

Phonak Güç Ünitesi
Şarj edilebilir işitme cihazlarını 
hareket halindeyken şarj etmek 
için Phonak Power Pack, Phonak 
Şarj Cihazı Kutusu Kombi’nin 
altına kolayca takılabilir.
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Phonak  
Paradise ile  
daha iyi olmak 
için ilk adımı 
atın

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.
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İyi duyduğunuzda, istediğiniz hayata sahip olmak 
için iyi bir donanıma sahip olursunuz. Yapılan 
araştırmalar işitme kaybını tedavi etmenin 
sosyal-duygusal, bilişsel ve fiziksel refahınızı 
olumlu etkileyebileceğini göstermektedir.1 

 Sosyal-duygusal iyi olma hali
 İyi duymak, sosyal olarak aktif 

olmamızı, başkalarıyla bağlantı 
kurmamızı ve engeller olmadan etkili 
iletişim kurmamızı sağlar.

 Bilişsel iyi olma hali
 Beyin, dinleme ve konuşmayı 

anlamada önemli bir rol oynar - onu 
uyarmaya devam etmek önemlidir. 
İşte işitme cihazları burada devreye 
giriyor.

 
 Fiziksel iyi olma hali
 İyi duymak, güvenlik ve güven 

duygularını teşvik ederek daha fazla 
çevrenin bilincinde olmayı sağlar.

Paradise ile 
duyamayacağınız 
bir ses yok



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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