Növelje meg hallókészüléke
teljesítményét
Phonak vezeték nélküli kiegészítők
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A Phonak nagy teljesítményű hallókészülékeinek célja,
hogy újra megismertethessék az emberekkel a hangok
szépségét.
Bár az új technológiák a legtöbb helyzetben érthetővé
teszik a beszédet, néha egy hallókészülék egyszerűen
nem elég. Ezért a Phonak számos vezeték nélküli
kiegészítőt fejlesztett ki, amelyek növelik készüléke
teljesítményét, minimális erőfeszítés mellett.
A hallókészülék-kiegészítőket azért terveztük, hogy
mindig kapcsolatban maradhasson a világgal – akár
telefonál, akár tévét néz, akár zajos környezetben
tartózkodik.
Fedezze fel a Phonak vezeték nélküli kommunikációs
portfólióját, kérje meg szakorvosát, vagy audiológusát,
hogy mutassa be őket, és ajánljon egy olyan kiegészítőt,
amely kompatibilis Phonak hallókészülékével.
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Maradjon kapcsolatban
Phonak DECT – A vezeték nélküli telefonos megoldás
A Phonak DECT egy vezeték nélküli telefon, amelyet az
egész család használhat. Egyedülálló funkciója, hogy
képes automatikusan és vezeték nélkül csatlakozni
a Phonak hallókészülékekhez. Kutatások megállapították,
hogy ha mindkét fülünkkel hallunk egy beszélgetést,
a beszédértés 40 százalékkal jobb lehet.1

•

•

•
•
•
•
1.

A telefonbeszélgetéseket közvetlenül a két
hallókészülékhez irányítja a tökéletes beszédértés
érdekében
Nincs szükség semmilyen kiegészítőre, és
a hallókészülék programjait sem kell manuálisan
átállítani
Ép hallásúak is használhatják
Egy alapállomáshoz akár hat kézi készülék is
csatlakoztatható, így kis irodák számára is ideális
Beállítható gyorstárcsázás
Hatótávolsága 300 méter

Appleton-Huber J, (2013) ‘Phonak DECT CP1 vezeték nélküli telefon’ Field
Study News. Phonak AG: 2013
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Phonak EasyCall – A mobiltelefonos megoldás
A Phonak EasyCall összeköti vezeték nélküli Phonak
hallókészülékét mobiltelefonjával. Tartósan
csatlakoztatható a telefonhoz, és közvetíti a beszélgetést
mindkét hallókészülék felé a páratlan hangminőség és
a maximális beszédértés érdekében.

Bármilyen Bluetooth-képes mobiltelefonhoz
csatlakoztatható, nem okostelefonokhoz és régebbi
modellekhez is
• A közvetlen jeltovábbítás lehetővé teszi, hogy
megtarthassa eddigi mobiltelefonját és
hallókészülékét
• Egyszerűen csatlakoztathatja mobiltelefonjához, így
nem veszíti el vagy feledkezik meg róla
• Egyetlen gombnyomással működtethető
•
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Tegye egyszerűbbé az életét
Phonak ComPilot Air – A felcsiptethető
hangközvetítő
A kicsi és stílusos Phonak ComPilot Air kiváló minőségű
sztereó hangot szolgáltat, miközben Phonak
hallókészüléke számtalan Bluetooth-képes eszközhöz
csatlakoztatható: mobiltelefonhoz, MP3-lejátszóhoz,
táblagéphez, laptophoz és számítógéphez. A Phonak
TVLink-kel hallókészülékét vezeték nélküli fejhallgatóvá
változtathatja, a Phonak RemoteMic segítségével pedig
jobban értheti a beszédet nagy távolságról is.

A ruházatra csíptethető
Nyakbaakasztó nélküli kivitel
• Távirányítóként használva beállíthatja
a hallókészülék hangerejét vagy
programját
• A még teljesebb élményért használja
a RemoteControl App alkalmazást
• Üzenetek beszédhangon az egyszerű
interakcióért
•
•

Phonak ComPilot – A többfunkciós hangközvetítő
A Phonak ComPilot segítségével a Roger mikrofonhoz
Roger X vevőt csatlakoztathat, amelyet nagy távolságból
és zajos környezetben is használhat, vagy egy 3,5 mm-es
audiocsatlakozóval közvetlen audiobemenethez juthat.
A hosszabb üzemidő ideális azoknak, akik hosszú ideig
szeretnék használni a készüléket.
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•
•
•
•
•
•

Nagy gombok az egyszerű
használatért
Extra hosszú működés: akár
24 órányi sztereó hang
Két színben és hosszban elérhető nyakbaakasztó
Távirányítóként használva beállíthatja
a hallókészülék hangerejét vagy programját
A még teljesebb élményért használja
a RemoteControl App alkalmazást
Üzenetek beszédhangon az egyszerű
interakcióért

Phonak RemoteMic – A könnyű vezeték nélküli
mikrofon
A kicsi és könnyű Phonak RemoteMic egyszerű
megoldást kínál a nagy távolságokból történő
beszélgetésekre. A beszélő a ruhájára csíptetheti,
és a beszédhangot közvetlenül a két hallókészülékre
irányítja a ComPilot vagy ComPilot Air segítségével,
akár 20 méterről is.

Jobb beszédértés nagy távolságból is
• Kicsi és könnyű (mindössze 13 gramm)
•
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Phonak TVLink –
A TV és zenei interfész
A Phonak TVLink – a ComPilot-tal vagy a ComPilot Airrel együtt használva – lehetővé teszi a tévéműsorok
egyszerű megértését.
A Phonak hallókészülékeket vezeték nélküli sztereó
fülhallgatóvá változtatva tévékészülék vagy zenelejátszó
használatakor növeli a beszédértést. Az akár 30 méteres
hatókör jóvoltából szabadon mozoghat a lakásban, és
továbbra is követheti a tévéműsort.

Bármilyen modern tévékészülékhez csatlakoztatható
analóg vagy digitális csatlakozóval (optikai vagy koax
kábel)
• A hangközvetítés azonnal megkezdődik, ha a TVLink
és a csatlakoztatott audioforrás be van kapcsolva
• Cserélhető töltő a ComPilot vagy a ComPilot Air
számára
•
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Bővítse az irányítási lehetőségeket
Phonak RemoteControl App – Az okostávirányító

A Phonak RemoteControl App bármilyen okostelefont
a Phonak Venture hallókészülékekkel használható
távirányítóvá változtat. A ComPilot II-vel vagy
a ComPilot Air II-vel együtt használva a Phonak
hallókészülékek nagyobb rugalmasságot és szélesebb
irányítási lehetőségeket nyújtanak.
A hallókészülék egyéni
programjai, illetve
a hangforrás iránya
közvetlenül kiválasztható
• Egyéni bal vagy jobb oldali
hangerőszabályzó
• Androidos és iOS-os
készülékekkel is kompatibilis
•

www.phonak.com/rcapp

Phonak PilotOne - A diszkrét távirányító
A Phonak PilotOne távirányító az egyszerűség és
a könnyű kezelhetőség jegyében készült.

A Phonak hallókészülékek hangereje
és programja beállítható
• Négy nagy gombbal rendelkezik
• Hagyományos elemmel működik
•
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Élvezze a beszélgetéseket zajos
környezetben vagy nagy távolságról is
Roger mikrofonok
Biztosan ismerős a helyzet: zajos környezetben
tartózkodik, hangos zene, beszélgetés stb., és Önnek
nehezére esik megérteni az Ön mellől vagy a távolból
érkező beszédet.
A Roger Pen és a Roger Clip-On Mic kihívást jelentő
hangkörnyezetben is segít Önnek: akár 62 százalékkal
jobban értheti a beszélgetést, mint az ép hallással
rendelkezők. A Roger mikrofonok segítségével zavaró
háttérzaj okozta félreértések nélkül élvezheti
a kristálytiszta hangokat.

•
•
•

•
•
•

2

Jobb beszédértés négyszemközti és csoportos
beszélgetéseknél
A mikrofon beállításai automatikusan alkalmazkodnak
a háttérzajhoz és a beszélők hangjához
Szinte minden hallókészülékhez, cochleáris
implantátumhoz és BAHA-hoz talál kompatibilis
Roger vevőt
Csatlakoztathatja a tévéhez, illetve más multimédiás
eszközökhöz is
Több mikrofont is használhat egy időben
A Roger Pen Bluetooth segítségével átirányítja
a mobiltelefon-hívásokat hallókészülékére

Thibodeau, Linda professzor, PhD (2014), A beszédfelismerés
összehasonlítása adaptív digitális és FM vezeték nélküli technológiák
esetén hallókészülékes személyeknél, Texasi Egyetem, Dallas, USA, The
American Journal of Audiology (nyomtatásban)

Pamphlet_BtBtC_Wireless_Communication_Portfolio_2014_Oct_94x210_HU.indd 10

02/02/15 11:04

A Roger Pen és a Clip-On Mic segítségével
jobban értheti a beszélgetéseket, mint valaha.

További információért vegye fel
a kapcsolatot szakorvosával még ma,
vagy látogasson el a www.phonak.com/
wireless-accessories weboldalra.
Mert a hallás hitet ad!
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Life is on - Az élet zajlik
Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, aki
függ tudásunktól, ötleteinktől és
gondoskodásunktól. Kreativitásunkkal arra
törekszünk, hogy a technológia határait egyre
jobban kitágítsuk. Olyan innovációkat hozunk
létre, melyek segítik az embereket jobban hallani,
érteni és megtapasztalni az élet gazdag
hangvilágát.
Beszélgessen szabadon.
Kommunikáljon bizalommal.
Éljen korlátok nélkül.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz.
A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze
meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy
hallásgondozóját.
www.phonakpro.com
www.phonak.hu
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