
De contactlens voor het oor – 
Eenvoudig. Continu. Onzichtbaar.

 



Lyric-
De unieke innovatie

2

100% onzichtbaar

Meerdere maanden lang, dag en nacht te dragen1

Douchen, sporten en outdoor2





1draagtijd is afhankelijk van individuele condities van het oor
2Lyric is vochtbestendig, niet waterdicht. Volledige onderdompeling wordt afgeraden



Lyric-
De unieke innovatie

Eenvoudig.

Lyric wordt vlak voor het trommelvlies geplaatst en past zich door zijn zachte lamellen 
aan de gehoorgang aan. Achtergrondgeluiden worden geminimaliseerd en u profiteert 
van de geweldige geluidskwaliteit en de natuurlijke hoorbeleving.

U bent snel vergeten dat u hoorapparaten draagt, want Lyric is eenvoudig en  
ongecompliceerd. Batterijen wisselen, dagelijks schoonmaken en in- en uitdoen:  
het behoort tot het verleden!
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Altijd.

Lyric kan gedurende meerdere maanden1, dag in, dag uit tijdens dagelijkse activiteiten 
gedragen worden – bij het douchen2, telefoneren, sporten, het dragen van een  
hoofdtelefoon en zelfs tijdens het slapen.
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Telefoneren

Slapen Sport

Hoofdtelefoon gebruiken Douchen

1draagtijd is afhankelijk van individuele condities van het oor
2Lyric is vochtbestendig, niet waterdicht. Volledige onderdompeling wordt afgeraden



Onzichtbaar.

Lyric wordt door een gespecialiseerde audicien nauwkeurig in de gehoorgang  
geplaatst, zodat het volledig onzichtbaar is. Met Lyric kunt u op een discrete manier 
genieten van unieke hoorbelevingen, zonder dat anderen dit kunnen zien.
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Lyric vervult de droom van een onzichtbaar  
hoorapparaat en biedt u:
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Natuurlijke geluidskwaliteit

Door de unieke positionering in de gehoorgang wordt de  
natuurlijke werking van het oor optimaal benut. Zo biedt de minuscule Lyric  
een uitzonderlijke geluidskwaliteit en wordt het richtinghoren weer hersteld. 

Hoge frequenties worden weer hersteld en storend omgevings-  
en windgeruis worden gereduceerd.

Versterking en
Mogelijkheden

De moderne processor levert een 
dynamische geluidsweergave 
die voor elke hoorsituatie wordt 
aangepast.

Uniek design

Lyric is in verschillende maten 
verkrijgbaar. De techniek is in 
zachte, biocompatibele lamellen 
ingekapseld voor een optimaal 
draagcomfort.

Ware grote 
Lyric

12mm



Ontdek hoe Lyric uw leven kan veranderen.
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Dit zijn de stappen die u moet nemen!

Hoortest met uitvoerig intakegesprek 
Ervaar alle voordelen van Lyric. Tevens wordt duidelijk of de anatomie van 
uw gehoorgang geschikt is voor Lyric.

1

Lyric uitproberen
Nadat Lyric in de gehoorgang is geplaatst wordt de versterking individueel 
afgestemd. Ervaar nu de specifieke hoorbeleving met het Lyric proefmodel.1

2

Lyric – zorgeloos abonnement
Lyric wordt regelmatig door een volledig nieuw model vervangen, zodat u 
steeds van de nieuwste techniek gebruik maakt. Het abonnement voorziet 
in een uitgebreide service en nieuwe gehoorapparaten. 
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Lyric is de ideale oplossing voor personen: 
 

    Met een licht tot matig-ernstig gehoorverlies

    Die een onzichtbare hooroplossing wensen

 Een actief leven leiden en niets willen missen

 Die reguliere hoorapparaten moeilijk kunnen        
        bedienen

1de eerste 30 dagen zijn op basis van no cure, no pay; bij acceptatie start het  
 abonnement  op de dag van de eerste aanpassing
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Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het 
allerhoogste belang is om alles uit het leven  
te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om  
de levens van anderen sociaal en emotioneel  
te ontwikkelen met behulp van geavanceerde  
hooroplossingen. Life is on. 
 

www.phonak.nl/lyric


