Phonak Audéo B-Direct
Vezeték nélküli kiegészítők
TM

Termék információk

A Phonak bemutatja a sikeres Audéo™ B-Direct kis-közepes, nagy-súlyos hallásveszteségekre szánt RIC hallókészülék család
vezeték nélküli kiegészítőit. A Phonak Belong™ technológiára építve a Phonak Audéo B-Direct azon páciensek számára nyújt
megoldást, akik a Phonak portfólión belül a közvetlen kapcsolódási lehetőségeket részesítik előnyben. A fő cél az egyszerű
kapcsolódás lehetősége, függetlenül a telefonkészülék típusától. Az Audéo B-Direct az első hallókészülék, amely közvetlenül
kapcsolódik bármely mobiltelefonhoz*, valamint TV készülékhez.

* Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli készülékkel és a legtöbb régebbi Bluetooth-os mobiltelefonnal

A Sonova brand

TV Connector – Egyszerűen használható streamer TV-hez,
zenehallgatáshoz

Phonak Remote – Az egyszerűen kezelhető távvezérlő alkalmazás

A Phonak Remote alkalmazás egy kényelmes módja annak, hogy kényelmesen
távvezérelje hallókészüléke alapvető funkcióit és támogassa a közvetlen
kapcsolódást. Az alkalmazás célja, hogy megnövelje a kényelmet és használható
ságot, miközben a telefont távvezérlőként használja. Egyszerűen használható,
az okostelefonokon vizuálisan is megjelenített funkció lehetővé teszi, hogy
közbeiktatott streamer nélkül kommunikáljon hallókészülékeivel.

A TV Connector egy könnyen csatlakoztatható egység TV-hez és egyéb audio eszközhöz,
amely támogatja a Phonak Audeo B-Direct hallókészülékek közvetlen kapcsolódását.
Egyszerű üzembehelyezés és könnyű használhatóság mellett kiváló sztereó hang
minőséget biztosít az AirStream™ technológia révén. A TV Connector jeltovábbításának
hatótávolsága akár 15 méter is lehet, mégpedig korlátlan számban kapcsolódó
hallókészülék esetében is, így akár az egész család együtt élvezheti a TV-zés örömét.

A szolgáltatások áttekintése
• Hangtovábbítás mindkét készülékbe sztereó hangminőségben
• AirStream technológia a jobb hangminőség érdekében,
legkisebb fáziskésés, könnyű kapcsolódás
• Egyetlen gombnyomás és a kompatibilis hallókészülékek
a hatótávolságon belül automatikusan kapcsolódnak
• Egyidejűleg korlátlan számú hallókészülék csatlakozása
lehetséges
• A diszkrét megjelenés érdekében a TV készülék mögé rejthető
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Hogyan használjuk

Hallókészülék

szolgáltatások áttekintése
A hallókészülék hangerősségének beállítása mindkét oldalon, vagy oldalanként
Manuális programok listája és azok közvetlen elérhetősége
A rendelkezésre álló egyéni programok nevének megváltoztatása, személyre szabása
A hallókészülékhez csatlakoztatott rendelkezésre álló audioforrások kiválasztása
Egyszerűen beállítható a környezeti hangok és az audió stream egyensúlya
Külön állítható tinnitus zajszint, amennyiben a hallókészülékben aktiválva van a zajgenerátor
Az appon keresztül figyelemmel kísérheti a párosított hallókészülék átlagos viselési idejét

A Phonak Remote app használatának videójáért kattintson a linkre: www.phonakpro.hu/remoteapp

Legfeljebb 15 méter
TV Connector

Kompatibilitás
• A TV Connector csak a Phonak Audéo B-Direct készülékkel
kompatibilis. A többi vezeték nélküli készülékkel
nem kompatibilis.

A TV Connector használatának videójáért kattintson
a linkre: www.phonakpro.hu/TVConnector

Műszaki adatok

Hangerőszabályzás
mindkét oldalon

Audio stream és környezeti
balansz egyensúlya

Program kiválasztása
és személyre szabása

Tinnitus Noiser hangerő
beállítása

1 Párosító nyomógomb
2 Indikátor jelzőfény (LED)
3 microUSB töltési csatlakozó
4 Audio csatlakozó Toslink (digitális optikai) vagy 3.5mm jack (analóg) kábelhez
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Kis méret (Szélesség: 63 mm x Mélység: 63 mm x Magasság:12 mm)

Kompatibilitás
• A Phonak Remote app csak a Phonak Audeo B-Direct készülékkel kompatibilis. Más vezeték nélküli készülékkel
nem kompatibilis.
• A Phonak Remote app használható Apple iPhon iOS 10.2 vagy újabb verzióján és Google Android 6, vagy annál
magasabb verziószámú operációs rendszerével.

Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.
www.phonak.hu
www.phonakpro.hu

