Phonak vezeték nélküli
portfóliója
Termék információ

A Phonak vezeték nélküli kommunikációs rendszerei nagy lehetőséget nyújtanak nehéz hallási helyzetekben.
Jobb beszédértést biztosítanak zajkörnyezetben vagy nagyobb távolság esetén. A legújabb termékeinkkel telefonhívást
kezdeményezhet vagy fogadhat otthonában, vagy akár út közben. A TV-zés, a zenehallgatás, filmek nézése egy laptopon
vagy tableten egyre kényelmesebbé válik.
A vezeték nélküli tartozékok előnyeinek a bemutatása nagyon egyszerűvé vált egy beépített demonstrációs gomb segítségével.
Az új vezeték nélküli rendszereink a Phonak Venture platformmal kompatibilisek.*

* A Spice és Quest kompatibilitásért kérjük nézze át a táblázatokat!

Telefonálási megoldások
Phonak EasyCall – Mobiltelefonokhoz
A Phonak EasyCall vezeték nélkül köti össze a hallókészülékeket minden Bluetooth-os
mobiltelefonnal. Mindkét hallókészülékben hallható a telefonáló hangja, amely nagyobb
beszédérthetőséget eredményez.

Tulajdonságok áttekintése
•
: nem kell programozni
•
Bluetooth-os mobiltelefonnal működik, még a nem okostelefonokkal is
•
• 10 órás beszélgetési idő
•
> 1 hét

Hogyan használjuk

max. 25 cm / 10“

Kompatibilitás:
• Phonak EasyCall a Spice és Quest vezeték nélküli készülékekkel használható
• A Phonak EasyCall II a Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

Phonak DECT – Otthoni és irodai megoldások
A Phonak DECT vezeték nélküli telefon hallássérült embereknek lett tervezve, de könnyedén
használható ép hallás estén is, mint egy hagyományos telefon. Előnye, hogy mindkét
hallókészülékben hallható a telefonáló hangja, amely nagyobb beszédérthetőséget eredményez.

Tulajdonságok áttekintése
•
• Demó gomb a könnyű bemutatás érdekében
•
• Hangerőkiemelés egy gombnyomásra (akár +15 dB)
• A kedvenc telefonszám hívása
Kompatibilitás:
• Phonak DECT CP1 a Core, Spice és Quest vezeték
nélküli készülékekkel használható
•

Phonak DECT II a Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

Hogyan használjuk

max. 25 cm / 10“

TV-zés, zenehallgatás és telefonálás
Phonak ComPilot Air – A felcsiptethető audió streamer
A kicsi és stílusos Phonak ComPilot Air szemben a ComPilottal csak a Bluetooth technikára
összpontosít. Vezetékek nélkül kapcsolja össze a Phonak Venture hallókészülékeket mobiltelefonjával
vagy különböző Bluetooth-szal rendelkező zenei eszközökkel. Használható Phonak TVLink-kel
vagy Phonak RemoteMic-kal.
Tulajdonságok áttekintése
•
•
•
•
•
• Interakciók és hívó fél nevének közlése
• Phonak RemoteControl App támogatás
Kompatibilitás:
• A ComPilot Air II , Venture hallókészülékekkel használható

Hogyan használjuk
Saját hangja

Max. 40 cm
(16")
Kommunikáció
A hívó hangja

Phonak ComPilot – A többfunkciós audió adatfolyam eszköz
Phonak ComPilot vezeték nélküli kapcsolatot biztosít az összes Phonak vezeték nélküli
hallókészülékkel és audio bemenetei támogatjájk a 3.5mm-es Jack és Europlug csatlakozást.
A Roger X vevő csatlakoztatása a ComPilot-hoz lehetővé teszi a Roger mikrofonok alkalmazását.
Mindez kiemelkedő hangátvitelt biztosít TV-nézéskor, zenehallgatáskor, ráadásul hosszabb ideig.

Tulajdonságok áttekintése
•
• Bluetooth és direkt audio bemenet
•
20 órás folyamatos adatfolyam működés
•
•
•
•

Hogyan használjuk
Saját hangja

Bluetooth

Kompatibilitás:
• ComPilot a Core, Spice és a Quest vezeték
nélküli készülékekkel használható
•

Phonak ComPilot II Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

A hívó hangja

Kibővített adatfolyam megoldások
Phonak TVLink – Az ideális TV és zenei kiegészítő
A Phonak TVLink egy olyan eszköz, amely a TV és egyéb audio eszközök audió jeleit képes továbbítani
(ezek akár digitális jelek is lehetnek). A TVLink-et használva a Phonak ComPilot vagy ComPilot Air
segítségével Phonak vezeték nélküli hallókészülékeiből egy vezeték nélküli fejhallgató válik amelynek
hatótóvolsága akár 30 méter (100 láb) is lehet. Az eszköz sztereó hangminőséget biztosít.
Tulajdonságok áttekintése
•
(Optikai, Coaxiális)
• Gyors és egyszerű üzembehelyezés
•
Hallókészülék
•
•
ComPilot és ComPilot Air készülékekkel

Hogyan használjuk

Kompatibilitás:
• TVLink II minden Phonak adatfolyam eszközhöz használható
• TVLink S nem biztosítja a ComPilot Air töltését

Akár 30 méter
(100 )

TVLink II
bázisállomás

ComPilot Air II *

Phonak RemoteMic – A legkönyebb vezeték nélküli mikrofon
A Phonak RemoteMic egy vezeték nélküli mikrofon, amely egyszerű, hatékony megoldást nyújt
két ember zajos környezetben történő beszélgetésekor. A RemoteMic a beszélő ruhájára csippenthető.
ComPilot-tal kombinálva a beszélő hangja mindkét hallókészülékben hallhatóvá válik akár 20 méteres
(66láb) távolságból. A hallókészülékek mikrofonjainak csillapítása automatikus,
amint a RemoteMic a beszélő hangját továbbítja.

Hallókészülék

Beszélő

ers (60 ft)

Up to 20 met

er

pow

Kompatibilitás:
•
adatfolyam eszközzel használható

Hogyan használjuk

audio

Tulajdonságok áttekintése
•
• Omnidirekcionális mikrofon
•
•

ComPilot vagy ComPilot Air

RemoteMic

Távvezérelhetőség
Phonak RemoteControl App – Az okos távirányító
A Phonak RemoteControl App továbbfejlesztett távvezérlési funkciókat kínál Phonak Venture
hallókészülékeihez és további beállítási lehetőségeket, ha Phonak adatfolyam eszközt használ
okostelefonjával. Az az alkalmazás elérhető Android és iOS operációs rendszeren is.

Tulajdonságok áttekintése
•
•
•
• Phonak adatfolyam eszköz beállítása
•
•

Hogyan használjuk
Még több információért és a RemoteControl
alkalmazás letöltéséért
látogassa meg honlapunkat:

Kompatibilitás:
• RemoteControl App használatához Phonak ComPilot II vagy
ComPilot Air II adatfolyam eszköz szükséges

www.phonakpro.com/rc-app

Phonak PilotOne II – A diszkrét távvezérlő
Az elegáns Phonak PilotOne távvezérlő a könnyű használhatóság és az
egyszerű áttekinthetőség jegyében lett tervezve.

Tulajdonságok áttekintése
•
•
•
Kompatibilitás:
• Phonak PilotOne minden Spice és Quest
vezeték nélküli hallókészülékkel használható
•

Phonak PilotOne II minden Venture
vezeték nélküli hallókészülékkel használható

Hogyan használjuk

Megoldások zajos környezetben és nagy távolságban
történő beszéd megértésére
Roger Pen – Jobb hallás, mint hallásveszteség nélküli társainál
A legmodernebb vezeték nélküli mikrofon, amely segít a hallókészülék-viselőknek, hogy a
beszédértés jobb legyen akkor is, ha nagy a távolság vagy erőteljes a zajkörnyezet. A diszkréciót
és a stílust szem előtt tartva a Roger Pen egy teljesen automatikus, adaptív vezeték nélküli
mikrofon, amely szélessávú audio kapcsolatot teremt a mobiltelefonokkal (Bluetooth), audió
bemenete pedig lehetőséget nyújt például TV, valamint egyéb multimédiás eszköz hangjának
továbbítására. Több mikrofont is tudunk egyidőben használni, így egy több mikrofonos
hálozatot kialakítva a Roger Pen vagy Roger Clip-On Mic segítségével. A Roger Pen használható
akár az asztalra helyezve, kézben tartva, vagy ruhára csippentve.
Tulajdonságok áttekintése
•
•
•
•
, CI-hoz BAHA-hoz van egy		
kompatibilis Roger vevő
•
•
Bluetooth audió (HD hang)
•
Roger mikrofonnal együtt hálózatban használható
•
(aktív Bluetooth-szal: 5 óra)
•

Hogyan használjuk

Hallókészülék viselő

Beszélő

A variációk áttekintése

Roger Pen
2 integrált
vevő
Mikrofon

Adatfolyam
Telefonálás

Roger Pen
Roger X
ComPilot

Roger ClipOn Mic
2 integrált
vevő

Roger ClipOn Mic
Roger X
ComPilot

Nagy zajkörnyezet, egy vagy több beszélgetőpartner

•

•

•

•

Kis zajkörnyezet, szemtől szembeni beszélgetés, több mint 2 méteres távolságból

•

•

•

•

Egy beszédforrás nagyobb távolságban

•

•

•

•

Alkalomszerű, egy vagy több beszédforrás nagyobb távolságról

•

•

TV/HiFi (audió kimenettel rendelkező eszközök)

•

•

•

•

PC2 /Laptop/Hordozható zenei lejátszóeszközök

•

•

•

IP telefon2, asztali telefon1

•

•

•

Mobiltelefon

•

•

•

Otthoni telefon

Roger Clip-On Mic – A legnagyobb teljesítményű vezeték nélküli
partnermikrofon
Egy kompakt vezeték nélküli mikrofon, amely segít a hallókészülék-viselőknek, hogy a beszédértés
jobb legyen akkor is, ha nagy a távolság vagy erőteljes a zajkörnyezet. Ideális a használata egy
beszélőpartner esetén, plusz rendelkezik egy audió bemenettel, ami megkönnyíti a TV-zést és a
kapcsolódást egyéb multimédiás eszközzel. Fel lehet használni több mikrofonos hálozatot kialakítva
Roger Pen vagy Roger Clip-On Mic segítségével.
Tulajdonságok áttekintése
•
•
•
•

Hogyan használjuk
– nincs szükség programozásra

•
•

Beszélő

Hallókészülék viselő

ComPilot Air
vagy ComPilot

RemoteMic
ComPilot Air
vagy ComPilot

TVLink
ComPilot Air
vagy ComPilot

Phonak DECT

EasyCall

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1
1

•

2

2

MDA200 telefon adapter szett 076-0031 szükséges
BTD500 USB audió adapter 076-0856 ajánlott
ha a Bluetooth kapcsolattal problémák merülnének fel

Life is on - Az élet zajlik
Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, ami függ tudásunktól,
ötleteinktől és gondoskodásunktól. Kreativitásunkkal arra
törekszünk, hogy a technológia határait egyre jobban kitágítsuk.
Olyan innovációkat hozunk létre, amelyek segítik az embereket
jobban hallani, érteni és megtapasztalni az élet gazdag hangvilágát.
Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon bizalommal. Éljen korlátok nélkül.
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