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liten storlek hög prestanda

AB:s och Phonaks banbrytande innovationer 

har slagits ihop för att ge en kombinerad prestandateknik 

som kommer att förändra hur du hör. 
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Om du önskar mer information om att höra med ett  
cochleaimplantat från AB, kontakta din lokala representant. 
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kvantsteg
      framåt

inom prestanda och trådlös anslutning  
med en elegant och modern instyle™-design

The AB:s och Phonaks banbrytande  

innovationer har slagits ihop för att  

lansera Naída CI Q70* (Naída CI), världens  

senaste och mest avancerade ljudprocessor. 

Naída CI kombinerar de mest sofistikerade lösningarna 

från ledarna när det gäller innovationer inom 
hörapparater och cochleaimplantat.

Vi presenterar ett
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det bästa från alla världar i en enda högpresterande apparat

Phonaks UltraZoom-funktion och  
Binaural VoiceStream Technology™

Obegränsad anslutning med Bluetooth

Beprövade AB-innovationer

Fjäderlätt instyle™-design

liten storlek hög prestanda

40 % mindre än AB:s tidigare 
bakom-örat-processor

55 % bättre 
talförståelse i buller1

100 % trådlösa 
anslutningsmöjligheter 

med konsumentelektronik
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55 % bättre 
talförståelse i buller 

avancerad teknik för överlägsen hörselprestanda
hörsel i den riktiga världen

ClearVoice och UltraZoom ökar din 
hörselprestanda i buller

UltraZoom
Phonaks banbrytande dubbelmikrofonteknik är 
utfor mad för att fokusera på ljud från en talare 
som är placerad framför lyssnaren för förbättrad 
talförståelse i buller.

ClearVoice™

Det är kliniskt bevisat att ClearVoice hjälper 
patienter att förstå tal bättre i bullriga miljöer.
ClearVoice är framtagen för att automatiskt 
separera det störande bullret från talsignalen.2

Studie: Buechner et al. 20131

Ljudbearbetning: AB ClearVoice och Phonak UltraZoom
Testförutsättningar: Oldenburger-meningar i talformat buller
Förbättrad talförståelse: 6,1 dB ≈ 55 %
Omvandlingsfaktor: 1 dB ≈ 9 %

bästa alternativet för tal framifrån
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ClearVoice™ + ZoomControl = bättre talförståelse i stereo Zooma in röster i svåra lyssningsmiljöer med UltraZoom

Prestanda där du sitter i förarsätet

AB:s och Phonaks innovationer ger dig kontroll över din 
kommunikation. ClearVoice** och ZoomControl samverkar 
för att ge den bästa taluppfattningen för bilaterala använ-
dare. Oavsett om du kör bil, är ute på promenad eller sitter 
på en bänk är det lättare än någonsin att höra personen 
bredvid med hjälp av den här tekniken för verkliga miljöer. 

Prestanda i en klass för sig

Det kan vara svårt att höra personen som står framför 
dig i bullriga miljöer, oavsett om du befinner dig i en 
föreläsningssal, ett kontor eller ett kafé. UltraZoom-
tekniken från Phonak förbättrar talförståelsen genom 
att zooma in på talaren framför dig och minska bullret 
omkring dig.

22 % förbättrad 
talförståelse i buller

Studie: Geissler et al. 20133

Ljudbearbetning: AB ClearVoice + Phonak ZoomControl
Testförutsättningar: Oldenburger-meningar i talformat buller
Förbättrad talförståelse: 2,4 dB ≈ 22 %
Omvandlingsfaktor: 1 dB ≈ 9 %

bästa alternativet för hörsel från sidan
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36 % förbättring 
av talförståelse i bullriga miljöer

bästa alternativet för tal framifrån

Studie: Geissler et al. 20133

Ljudbearbetning: Phonak UltraZoom för bilaterala användare (utan ClearVoice)
Testförutsättningar: Oldenburger-meningar i talformat buller
Förbättrad talförståelse: 4 dB ≈ 36 %
Omvandlingsfaktor: 1 dB ≈ 9 %
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 100 % 
          trådlös anslutning till

              konsumentelektronik

branschledande trådlösa anslutningsmöjligheter
strömma trådlöst från Bluetooth-enheter, -telefoner och 
mängder av populär konsumentelektronik från ledande 
varumärken, som exempelvis Apple, Samsung och Nokia

Apple är ett registrerat varumärke som tillhör Apple, Inc

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co, Ltd.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.
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Tillsammans med Naída CI integreras exklusiva AccessLine™-
tillbehör på ett intelligent sätt med branschledande teknik när 
det gäller perfekta anslutningsmöjligheter för hemelektronik. 
AccessLine™ har utformats för att hjälpa dig att höra tal bättre 
i bullriga miljöer och att kunna njuta av oöverträffad åtkomst 
till dagens populära media, från ComPilot för trådlös musik, 
telefonsamtal och m.m. trådlöst, till TVLink S så att du kan titta 
på dina favoritserier.

ComPilot erbjuder avancerade funktioner som omärkligt ansluter 
dig till Bluetooth-produkter, mobiltelefoner, datorer, mediaspelare, 
TV-apparater, navigationssystem, FM och många andra enheter. 
Genom att välja AB håller du dig ansluten till de medier som 
underhåller dig, musiken som berör dig och kan hålla kontakten 
med dem som du älskar.

Handsfree     Fullständig     Röstmeddelanden
                              kontroll

AccessLine™ Det senaste inom trådlös anslutning

Phonak ComPilot
trådlöst strömningstillbehör

 Phonak RemoteMic
  den trådlösa lösningen för 

bullriga miljöer

Fjäderlätta RemoteMic gör samtal på tu man hand 
lätta i bullriga miljöer genom att strömma talet 
direkt till ett öra eller båda öronen.

 Phonak TVLink S
 den fulländade TV-upplevelsen

Tillbehöret Phonak TVLink S strömmar högkvalita-
tivt ljud direkt till ljudprocessorer eller en Phonak-
hörapparat medan användarna njuter av sina  
favoritserier och -filmer.

 AB myPilot
  snabb styrning och 

statusinformation

Den lättanvända fjärrkontrollen visar status infor-
mation och kräver bara ett knapptryck för att byta 
program, ändra volym eller inställningarna för 
känslighet.
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Med bara ett knapptryck levererar Phonak Binaural VoiceStream Technology ™ 
volym- och programändringar, tal och telefonsamtal samtidigt på båda processorerna, 
vilket ger synkroniserad hörsel på båda öronen. Med AB kan du njuta av en enastående 
dubbelsidig hörselupplevelse.

Binaural VoiceStream Technology™  ger bättre hörsel i bullriga miljöer

 DuoPhone
  automatisk strömning  

av telefonsamtal till båda öronen

När man talar i telefon strömmar Phonaks unika funktion 
automatiskt uppringarens röst direkt till de båda implanterade 
öronen, i stereo, vilket gör telefonsamtal lättare.

 ZoomControl
  dubbelmikrofonteknik  

för förbättrad talförståelse

Phonaks teknik gör det möjligt att fokusera på talare som befinner 
sig bredvid lyssnaren och ger förbättrad hörsel på platser som 
restauranger eller i bilen.

  QuickSync
 en knapptryckning styr två processorer

QuickSync-funktionen från Phonak är idealisk för bilateral hörsel 
och möjliggör en enkel, snabb och samtidig justering av volym- 
och programinställningar på båda ljudprocessorerna. Fungerar med framtida for Phonak-funktioner

Advanced Bionics lyfter 20 år av mikrofoninnovationer från Phonak till 
en ny nivå av avancerade möjligheter att fånga ljud.



bimodal teknik gör det möjligt att strömma media simultant till en AB-ljudprocessor och en Phonak-hörapparat

Nu kan musik, telefonsamtal, TV-program och otaliga andra former av 

media strömmas trådlöst till en AB-ljudprocessor och en kompatibel 

Phonak-hörapparat samtidigt. Genom att kombinera patenterad 

teknik för att skapa innovationer som förbättrar liv har AB och Phonak 

blivit klara marknadsledare när det gäller bimodal hörsel.

strömma till en
AB-ljudprocessor

strömma till två
AB-ljudprocessorer

strömma till en
AB-ljudprocessor och
strömma till en
Phonak-hörapparat
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branschledande prestanda

 ClearVoice™**

 branschens enda talförbättringsteknik

ClearVoice, branschens enda ljudbearbetningsteknik, som i kliniska tester har 
uppvisat överlägsen hörselprestanda i bullriga miljöer2, är framtagen för att 
automatiskt analysera och anpassa varje lyssningssituation genom att separera 
röster från störande buller. 

 HiRes Fidelity 120™**

 det bästa ljudet

Branschens enda ljudteknik som använder 120 spektralband, vilket ger fem 
gånger högre ljudupplösning än något annat cochleaimplantatsystem. HiRes 
Fidelity 120 har tagits fram för att tydliggöra ljudets alla dimensioner, från de 
mångfasetterade skikten i musik till de fina nyanserna i ett samtal.

 HiRes™ Optima-ljudbearbetning**

 AB:s senaste utveckling

Den nya signalbehandlingstekniken är framtagen för att optimera batterilivs-
längden samtidigt som den levererar HiRes Fidelity 120 höga prestanda med 
AB:s unika strömstyrningsteknik.

beprövad AB-teknik

AB tillhandahåller marknadens mest sofistikerade 

teknik och den högsta ljudupplösningen för hörsel 

som så nära som möjligt liknar ett normalhörande öra. 

Utvecklade för överlägsen prestanda – AB:s innova-

tioner hjälper användare att utmärka sig i skolan, 

lyckas på arbetet och hålla kontakten med sina 

nära och kära.

 T-Mic™ 2
 naturlig mikrofonplacering placement

T-Mic är branschens enda mikrofon som är placerad i hörselgångens öppning och 
utnyttjar ytterörats förmåga att samla upp ljud för bättre hörsel i bullriga miljöer, 
och låter dig njuta av telefonsamtal, använda hörsnäckor och hörlurar precis som 
alla andra.

 AutoSound™

 anpassar sig automatiskt till unika lyssningsmiljöer

Med AutoSound sker en automatisk anpassning till omgivningen precis som med 
ett normalhörande öra. Från tysta till bullriga miljöer fångar AutoSound upp det 
bredaste inputdynamikområdet som något cochleaimplantatsystem har och 
hjälper dig att höra mer av världen utan ansträngning.

AquaMic
Världens enda
mikrofon som kan användas 
under vattnet

Kan användas med kommande tillbehör



Volymkontroll och trefärgad LED
 (grön, orange, röd)

AB:s patenterade
T-Mic™ 2-mikrofon

Universell sändare

Mikrofon

Sändarkabel
(vridbar i 360 grader för maximal komfort)

Batteri

Programväljare

Phonaks dubbelmikrofonteknik
(främre och bakre mikrofoner)

liten storlek hög prestanda

först i hela världen
AB erbjuder marknadens första  

och enda fjäderlätta instyle™-design  

i den stil som du älskar.

idealisk för alla åldrar och aktiviteter
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tidigare 
ljudprocessor Naída CI hörapparat

liten storlek hög prestanda
Förutom en elegant, lätt design har Naída CI fått glada, moderiktiga färger, 

Phonaks "från-öra-till-öra"-teknik och branschens första trådlösa och 

bimodala överföringsfunktioner för bästa hörselfunktion som alltid är 

instyle™.

Ett paket med alla funktioner
•	 Phonak	UltraZoom-funktion	och	Binaural VoiceStream Technology™
•	 Obegränsad trådlös Bluetooth-anslutning wireless connectivity
•	 Beprövad AB-teknik
•	 Fjäderlätt	instyle™ -design

än AB:s tidigare bakom-örat-ljudprocessor... 
och lika tunn som den branschledande prestandahörapparaten!

mindre40 %
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alltid instyle™

snygg och elegant
Den nya Naída CI-färgkollektionen erbjuder modern stil, från 

diskreta färger som smälter in med hår- och hudtoner till de 

moderiktiga färgerna som sticker ut.
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många olika sändarfärger och -kablar

Universell sändare
Med sin snygga, lågprofildesign har den universella sändaren 
tagits fram för användning hela dagen tillsammans med 
Naída CI-ljudprocessorn. Det finns fem olika kabellängder 
och färger som passar din egen stil.
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 Kanalängder: 
• 9 cm
• 11 cm
• 14 cm
• 24 cm
• 30 cm

Svart Vit Beige Mörkbrun

instyle™
-användaralternativ och -tillbehörinstyle™

-användaralternativ och -tillbehör



små, genomskinliga 
mikrofon- och öronkrok-alternativ

T-Mic 2
T-Mic 2 med en helt ny, oerhört diskret design 
finns i tre storlekar för alla öron och åldrar med 
förbättrat utseende, komfort och hållbarhet. Med 
T-Mic 2 kan du också använda mobiltelefoner, 
Bluetooth-apparater, MP3-spelare och andra 
batteridrivna ljudenheter precis som alla andra. 

Standardöronkrokar
De genomskinliga öronkrokarna finns i standard-
storlekar och små storlekar och har en mjuk 
design vilket gör dem bekvämare att bära.

njut av lugn och ro 

Naída CI-lyssningskontroll
Naída CI-lyssningskontrollmodulen ger dig 
möjlighet att lätt kontrollera alla mikrofonerna 
i systemet: sändarmikrofonen, de båda mikro-
fonerna på processorn och T-Mic 2.

instyle™
-användaralternativ och -tillbehör helt nya T-Mic™ 2

för telefoner

för Bluetooth-enheter

för hörlurar och MP3-spelare



instyle™
-användaralternativ och -tillbehör ström till lågpris och på resa

bort-från-örat  
power-alternativ

på-örat  
power-alternativ

Engångsbatterier
Zink/luft-engångsbatterierna med  
upp till 30 timmars batterilivslängd  
är idealiska vid resor och vid tillfällen  
då elektricitet saknas.

Laddningsbara  
PowerCel-batterier
Miljövänliga och laddningsbara PowerCel-
batterier till lågt pris finns i tre storlekar 
med upp till 16 timmars batterilivslängd.

Naída CI  
PowerCel-batteriladdare
Naída CI PowerCel-batteriladdaren har 
fyra fulladdade PowerCel-batterier och 
en USB-kontakt som gör den mer bärbar 
och flexibel att använda och håller dig 
ansluten till en värld av ljud.

Naída CI-klämmor
Vänster- och höger-klämmor gör  
att ljudprocessorn kan bäras helt  
bort-från-örat, vilket ökar rörelsefriheten, 
bättre fasthållning och ökad 
bekvämlighet för användare med  
små öron eller en aktiv livsstil.

Naída CI-nätadapter
Önskar du en lättare stil kan du bära 
batteriet bort-från-örat tack vare 
Naída CI-nätadaptern.

AAA PowerPak-tillbehör 
AAA PowerPak gör att användaren  
kan bära batteriet bort-från-örat och 
njuta av upp till 129 timmars livslängd 
hos batteriet, vilket är ett lättare 
bäralternativ med lång batterilivslängd.



kräv det bästa
den allra senaste teknologin 

från branschens ledande tillverkare

liten storlek hög prestanda

den senaste och mest avancerade ljudprocessorn 
i världen!
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