
Phonak Audéo Life™ 
Ontdek het wonder van binnen



Welkom in de wereld 
van Audéo Life. 

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om meer te weten te komen over deze 
bijzondere toevoeging aan het Phonak-assortiment, zodat u het meeste uit 
elke dag kunt halen.

Mensen met gehoorverlies zouden niet het gevoel moeten hebben dat ze de 
belangrijke dingen die het leven te bieden heeft missen. Daarom zijn wij toegewijd 
aan het bieden van hoogwaardige hooroplossingen voor mensen van alle leeftijden 
en alle soorten gehoorverlies. 

Van de robuuste waterbestendig+* behuizing tot gemakkelijk oplaadbaar, overal 
is goed over nagedacht zodat u verder kunt genieten van alles wat het leven te 
bieden heeft.

Phonak is er trots op marktleider te zijn en innovatieve producten te leveren die 
echt een verschil maken in het leven van mensen. Wij geloven dat goed horen 
het goed voelen bevordert, waardoor u zich kunt verbinden met de wereld om u 
heen voor rijkere, meer zinvolle ervaringen. We hebben Audéo Life ontworpen om 
naadloos te integreren in uw actieve levensstijl. 

Bekijk deze brochure om meer te weten te komen over hoe Audéo Life u kan 
ondersteunen op uw hoorreis.

Sandalwood Chestnut

Champagne Silver Grey

Sand Beige Beige

Graphite Grey Velvet Black
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Zeg hallo tegen ‘s werelds eerste water- en zweet-
bestendige* oplaadbare hoortoestel.

Leef het leven ten volle met Audéo Life.

Gehoorverlies mag u er niet van weerhouden een plezierige, actieve levensstijl 
te leiden. Of u nu aan het sporten bent in de sportschool, boodschappen doet 
op een regenachtige dag, of geniet van een bezoek aan het strand, Audéo Life 
geeft u gemoedsrust zodat u altijd kunt genieten van helder natuurlijk geluid.

In combinatie met de myPhonak app ontgrendelt Audéo Life ook het bijhouden 
van de gezondheidsgegevens, waardoor u betere dagelijkse levensstijlkeuzes 
kunt maken en een gezondere versie van uzelf kunt ontdekken.2,3

We hebben Audéo Life speciaal ontworpen om uw dagelijkse routine 
te ondersteunen terwijl u uw hoorreis verbetert. Van de robuuste 
waterbestendig+* behuizing tot gemakkelijk oplaadbaar, alles is zorgvuldig 
overwogen zodat u verder kunt genieten van alles wat het leven te bieden 
heeft.

*tot 50 cm, water-, zweet-, zeewater- en zwembadwaterbestendig. 

1. Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4387. Please contact marketinsight@phonak.com if you are interested in further information.
    2. Buyl, R., Beogo, I., Fobelets, M., Deletroz, C., van Landuyt, P., Dequanter, S., Gorus, E., Bourbonnais, A., Bourbonnais, A., Giguère, A., Giguère, A., Giguère, A., Lechasseur, K., Gagnon,     
    M. P., Gagnon, M. P., & Gagnon, M. P. (2020). E-Health interventions for healthy aging: A systematic review. Systematic Reviews, 9(1), 1–16.  
    https://doi.org/10.1186/s13643-020-01385-8.
3. Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D’Agostino, M., Ribeiro, A. L., Alkmim, M. B. M., & Novillo-Ortiz, D. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review of systematic  
    reviews. JMIR MHealth and UHealth, 6(1). https://doi.org/10.2196/mhealth.8873.
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Uw leven, onderweg

Audéo Life combineert de prestaties van Paradise met handige functies voor 
mensen die een actief leven leiden.

Er gaat niets boven een vertrouwensboost die hoortoestellen kunnen geven aan 
mensen met gehoorverlies. We willen ervoor zorgen dat dat gevoel er is, waar u 
ook bent.

Audéo Life, ‘s werelds eerste water- en zweet- 
bestendige* oplaadbare hoortoestel voor zorgeloos 
luisteren, waar u ook bent.

Met verbeterde bescherming tegen water, oplaadbare accu en een 
ongeëvenaarde** hoorervaring is de Audéo Life op alles voorbereid.

Voor nog meer gemak kunt u met de Phonak Charger Case Go™ uw hoortoestellen 
onderweg opladen, waardoor ze perfect zijn voor uw actieve levensstijl.
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Omdat het leven vol zit met onverwachte dingen

We hebben Audéo Life ontworpen met de praktijk in gedachten om 
gehoorondersteuning te bieden die u nodig heeft. En dit alles in een 
waterbestendig+* behuizing. Geniet met vertrouwen in de sportschool, het 
strand of de dag buitenshuis zonder enige onderbreking van uw gehoor.

Robuuste nieuwe behuizing:
Waterbestendig+*

Elke dag een ongeëvenaarde** hoorervaring

Audéo Life heeft de Paradise prestaties en levert een ongeëvenaarde** 
geluidskwaliteit4 voor een geweldige hoorervaring, ongeacht de activiteit.

Vind meer plezier in elke dag. Met Dynamic Noise Cancellation en Speech 
Enhancer hoeft u minder luisterinspanning te leveren in lawaai en in 
stilte4, terwijl universele Bluetooth® cconnectiviteit betekent dat u kunt 
genieten van uw favoriete media die rechtstreeks naar uw hoortoestellen 
wordt gestreamd.

4. Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak 
    Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence accessed April, 2022.

*tot 50 cm, water-, zweet-, zeewater- en zwembadwaterbestendig.

**vergeleken met Phonak Audéo Marvel.
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Oplaadbaar voor het gemak

Audéo Life is oplaadbaar, dus het is niet nodig om de batterijen te 
vervangen. 

Plaats uw hoortoestellen gewoon in de oplader als u ze niet gebruikt, en 
geniet elke dag van een langdurige hoorervaring.

Audéo Life heeft twee oplaadmogelijkheden: Phonak Charger Case Go en 
Phonak Life Charger™. Charger Case Go heeft een interne accu, zodat u uw 
hoortoestellen onderweg kunt opladen. Een enkele lading is voldoende om 
uw hoortoestellen tot 3 keer volledig op te laden.

Voor degene die een versie met alleen stekker aansluiting wil, Phonak 
Life Charger heeft geen interne accu en laadt Audéo Life snel op in 3 uur.

Phonak 
Charger Case Go
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Maak sterkere verbindingen met Audéo Life

Genieten van uw favoriete activiteiten en tijd doorbrengen met dierbaren 
zijn belangrijke onderdelen van een mooi leven. Dit zijn de dingen die 
ons helpen te verbinden met elkaar en de wereld om ons heen, wat leidt 
tot een betere gezondheid. Audéo Life biedt universele connectiviteit, 
waardoor het gemakkelijker is om verbinding te maken met vrienden en 
familie terwijl u uzelf in situaties stort die uw leven uniek maken.

Met universele connectiviteit kunt u:
Verbinden met smartphones, tv, Roger™ microfoons en meer
Tap Control gebruiken voor makkelijke toegang tot Bluetooth-functies
Meerdere Bluetooth-verbindingen ondersteunen
Makkelijk schakelen tussen twee gekoppelde apparaten met verbeterde 
Bluetooth-mogelijkheden

Connectiviteit is zo belangrijk in onze door technologie gedreven 
levensstijl, daarom we hebben het gemakkelijk gemaakt om in een flits 
tussen twee Bluetooth-apparaten te schakelen, zo mist u nooit meer een 
oproep terwijl u geniet van media op uw tv of tablet. Stream audio- of 
video-inhoud rechtstreeks naar uw Audéo Life-hoortoestellen en profiteer 
van ongeëvenaarde* geluidskwaliteit4 voor een nog meer meeslepende 
ervaring. Of u nu naar uw favoriete muziek luistert of kijkt naar de 
nieuwste kaskrakers, Audéo Life haalt het meeste uit uw gehoor.
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Audéo Life met Roger voor luisteren in lawaai en op afstand. 

Roger is ontwikkeld om het horen te verbeteren in situaties met 
achtergrondlawaai of wanneer de spreker op afstand is.

Roger-microfoons werken door de stem van de spreker op te vangen en 
draadloos rechtstreeks naar uw hoortoestellen verzenden. Hierdoor kunt 
u volledig deelnemen aan groepsgesprekken, zelfs in zeer lawaaierige 
omgevingen zoals restaurants, vergaderingen op het werk en schoolactiviteiten.
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Geef uw welzijn een boost door het bijhouden van 
uw gezondheidsgegevens**

Door uw gezondheidsgegevens dagelijks te volgen, kunt u betere dagelijkse 
levensstijlkeuzes maken en uw algehele welzijn verbeteren op de lange termijn. 
Audéo Life biedt het handig bijhouden van gezondheidsgegevens rechtstreeks 
vanaf uw hoortoestellen, zodat u aan uw gezondheid kunt werken zonder dat 
u een extra apparaat hoeft te dragen. We ontwikkelden de myPhonak-app om 
op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw gezondheidsgewoontes en 
doelen te stellen, waardoor u gemotiveerd blijft.

Audéo Life en de myPhonak app geven u toegang tot:
Stappen
Activiteitsniveaus
Optioneel doelen stellen
Gezondheidsgegevens binnen handbereik

Download de myPhonak app op uw smartphone of tablet en volg de 
overzichtelijke installatie stappen om meer inzicht in uw gezondheid te krijgen.

Een hoorervaring die net zo uniek is als u

Uw hoorwensen zijn uniek. Haal meer uit Audéo Life met de 
gebruiksvriendelijke personalisatie-opties in de myPhonak-app. Met verbeterde 
functies en een nieuw ontwerp, maakt de myPhonak-app het aanpassen van 
uw hoorervaring een fluitje van een cent.

*Vergeleken met de Phonak Audéo Marvel

**Om toegang te krijgen tot gezondheidsgegevens is het nodig om een account te maken binnen de myPhonak app. 

2. Buyl, R., Beogo, I., Fobelets, M., Deletroz, C., van Landuyt, P., Dequanter, S., Gorus, E., Bourbonnais, A., Bourbonnais, A., Giguère, A., Giguère, A., Giguère, A., Lechasseur, K., Gagnon,    
    M. P., Gagnon, M. P., & Gagnon, M. P. (2020). E-Health interventions for healthy aging: A systematic review. Systematic Reviews, 9(1), 1–16. 
     https://doi.org/10.1186/s13643-020-01385-8.
3. Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D’Agostino, M., Ribeiro, A. L., Alkmim, M. B. M., & Novillo-Ortiz, D. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review of systematic 
    reviews. JMIR MHealth and UHealth, 6(1). https://doi.org/10.2196/mhealth.8873. 
4. Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News,  
    retrieved from www.phonakpro.com/evidence accessed April, 2022.
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De myPhonak app biedt: 
Verbeterde navigatie voor een meer intuïtieve ervaring

Aangepaste programma’s om uw gehoor te verbeteren in 
verschillende omgevingen

Gedetailleerde inzichten in uw fysieke activiteiten en hoelang 
u de hoortoestellen heeft gedragen

Live aanpassingen op afstand van uw audicien, waar u ook 
bent

Een persoonlijk account om al uw informatie veilig te bewaren 

Ondersteun uw hoorreis met helderheid en maatwerkopties 
van Audéo Life en de myPhonak app.
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Scan de QR-code om de app te 
downloaden en meer te ontdekken over 
hoe myPhonak uw hoorreis ondersteunt.



Ontdek het wonder 
van binnen



Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken 
worden door Sonova AG onder licentie gebruikte.
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Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

life is on 

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de sociale, emotionele en fysieke 
levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te openen. We 
geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en dus essentieel is om 
alles uit het leven te halen. Vandaag de dag bieden we het meest uitgebreide 
portfolio van innovatieve hooroplossingen. En samen met onze audiciens 
blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan 
verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de 
algehele maatschappij hebben. 

www.phonak.com

Vraag uw audicien wat Phonak Audéo Life u kan bieden, uw gehoor is 
bepalend voor het te behalen resultaat.

Vraag om een gratis demonstratie,
want horen is geloven!

Uw audicien:


