Kicsi készülék óriási lehetőségekkel

Kommunikáció • Úgy gondoljuk,
minden egyes hang fontos. Hangunk
segítségével kommunikálunk a világgal,
családunkkal, barátainkkal.
Ha tisztábban hallunk, megértetni is
jobban tudjuk magunkat.

Az ön hangja számít
Önre is figyelünk, hogy pontosan megértsük, mi igazán
fontos az ön számára. Minden egyes új hallókészülékgeneráció azokra az ismeretekre és tapasztalatokra
épül, melyeket az önök visszajelzéseiből nyertünk.
Büszkék vagyunk rá, hogy bemutathatjuk önöknek új
Phonak Audéo Q hallókészülékeinket, melyek olyan kicsik, hogy gyakorlatilag eltűnnek a fül mögött.

Önnek terveztük
Dizájn és színek
A Phonak Audéo Q három különböző típusban létezik,
melyek méretüket és a működési tulajdonságaikat
tekintve valódi csúcsteljesítményt nyújtanak.

Mivel különböző haj- és bőrszínekben kapható, az
Audéo Q viselése egyáltalán nem tűnik fel. És a vonzó
divatos és vidám színek is biztosítják, hogy mindenki
megtalálja a neki legjobban tetszőt.
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Az ön élete, az ön hangvilága
Bárhová is megy, bármit is csinál, ön szeretne minden
helyzetben megbízhatóan hallani és mindent érteni.
Megteszünk mindent, hogy megfeleljünk az ön kívánságainak, jó hallást és jobb értést biztosítva gyakorlatilag
minden helyzetben, bármilyen bonyolult is legyen az.
A Phonak Audéo Q termékekben rejlő csúcstechnológia
egy sor egyedülálló funkciót kínál, melyekkel ön nap
mint nap élvezheti az élet gazdag hangvilágát.
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Csoportos találkozókon | Templomban |
Televíziózáskor

Mindenhol érteni
A Phonak Audéo Q lehetővé teszi, hogy ön mindenütt
és még a legbonyolultabb hallási helyzetekben is
halljon és értsen.
Mindkét füllel megragadjuk a hangot
Egyedülálló Binaurális VoiceStream Technológiánk™
felismeri a beszédhangot és gondoskodik róla, hogy ön
mindkét fülén hallja azt. Így számos hallási helyzetben
jobban fog hallani.

auto StereoZoom – egyetlen hangra fókuszál
egy hangos tömegből
Az auto StereoZoom akkor aktiválódik, amikor ön nagy
zajban egyetlen embert kíván hallani. Ez a funkció egy
ember hangjára fókuszál, aki felé ön fordul, és akit érteni szeretne.*
auto ZoomControl – a legerősebb beszédhang forrására fókuszál
Az auto ZoomControl például autóvezetés közben oldalra vagy hátrafelé fókuszál, hogy ön bármelyik útitársát nehézség nélkül értse.
Speech in Wind – hogy szeles napokon is élvezetes
legyen a beszélgetés
A szél által keltett zajok rontják a beszédértést és csökkentik
a hallókészülék viselésének komfortját. A Speech in Wind-del
a Phonak Audéo Q olyan lehetőséget kínál, mely lehetővé teszi önnek a beszéd jó megértését szeles helyzetekben is.*

* A Phonak Hearing Center kutatásából megtudhatjuk, hogy a beszédértés
a szélzajban (Speech in Wind) akár 40%-kal, a hangos zajban (auto
StereoZoom) akár 45%-kal javult.

Komfortosan érteni

Mindent megérthet

Tudjuk, mennyire fontos önnek is, hogy korlátozás nélkül kommunikálhasson. De azt is tudjuk, hogy legalább
annyira fontos a hallással kapcsolatos komfortérzet is.

Örömteli nevetés, a gyermekek hangja, az őszi avar halk
zizegése – mindezek a hangok szebbé teszik életünket.

A Phonak Audéo Q egy sor olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek segítségével az ön hallókészüléke
egyénileg, az ön igényeire szabva illeszthető. Egyszerűen csak mondja el, önt mikor és miféle zajok szokták
zavarni, és a hallásgondozó szakember ezt figyelembe
fogja venni a beállításkor. Ezután ha fellépnek ezek a
zavaró zajok, a rendszer hatékonyan kiiktatja őket.
NoiseBlock – a még több komfortért, zavaró zajban
A NoiseBlock csökkenti a kellemetlen háttérzajokat,
mint amilyen például a közlekedés vagy egy ventilátor
zaja, miközben a beszéd érthetősége is megmarad.
SoundRelax – hogy a hallás pihentetőbb legyen
Tompítja a hirtelen fellépő hangos zajokat, például az
ajtó csapódásét vagy az edénycsörömpölését.
WhistleBlock – hogy összességében kellemes
legyen a hallás élménye
Megszünteti a sípolást, ön lazíthat és élvezheti, hogy
jobban hall.

A Phonak Audéo Q-ban megvannak azok az egyedülálló
technológiák, melyek segítségével ön újra élvezheti
ezeket a finom részleteket.
SoundRecover – minden nap hallhat és megérthet
valami újat
Helyreállítja a magas frekvenciájú hangok – mint a
madarak éneke, a tücsök ciripelése, gyermekhangok,
ajtócsengő – meghallásának képességét.
UltraZoom – segít, hogy ön semmit se mulasszon el
egy beszélgetésből
Élvezze a vidám beszélgetést, mert az oldalról és a
hátulról érkező zavaró zajokat a készülék elnyomja.

Kapcsolódjon össze és kommunikáljon
könnyedén
A mobiltelefonok, számítógépek, televíziók, játékkonzolok és MP3-as lejátszók mai interaktív világa a hallókészülék viselők számára nagy feladatot jelenthet.
A Phonak Audéo Q-312 és Q-312 T modellek egyszerűen és kényelmesen összekapcsolhatók mindezekkel a
kommunikációs- és szórakoztató eszközökkel. Digitális
vezeték nélküli kiegészítőinkkel élvezheti az egyszerű és
gyors összekapcsolódást, a gond nélküli kommunikációt és a jobb hallást.
Phonak ComPilot – a hallókészülékeket a legkülönfélébb kommunikációs- és szórakoztató eszközökkel
kapcsolja össze.
Phonak RemoteMic – mikrofonként működik, együtt a
Phonak ComPilot-tal. Olyan partnerrel is beszélgethet,
aki nincsen közvetlenül az ön közelében.
Phonak TVLink S – vezeték nélkül továbbítja a televízió
hangját az ön hallókészülékeibe kitűnő sztereó hangminőségben.

Phonak Audéo Q – A Phonak megoldása
a tinnitusra
A tinnitus orvosi szakkifejezés, és fülzúgást, fülcsengést
jelent. Az érintettek olyan hangokat hallanak,
amelyeknek forrása nem kívül van, és amelyek mások
számára nem érzékelhetőek.
A felnőtteknek mintegy 15%-a szenved a tinnitustól. A
tinnitus gyakran a halláscsökkenéssel együtt jelenik
meg. Ötből négy tinnitusos páciensnek a hallásával is
gond van.
A tinnitust jelenleg nem lehet teljesen meggyógyítani.
Általában kiválasztanak egyet a sokféle terápiás eljárás
közül, hogy csökkentsék a panaszokat. Sok ilyen eljárás
középpontjában a hang dúsítása áll. Ilyenkor
hallókészülékek segítségével biztosítják a több hanghoz
való hozzájutást, ami segíti a tinnitus hatékony
kezelését.
Minden Phonak Audéo Q hallókészülékben benne van a
hangdúsítás lehetősége. Ez a tinnitus által okozott
panaszok csökkenését segíti elő. Bármelyik Audéo Q
modellt is választja, a tinnitus kezelő lehetőség a
rendelkezésére áll.

Ön a legjobbat érdemli
A Phonak Audéo Q különböző modellekben és
teljesítmény-fokozatokban kapható. A hallásgondozó
szakemberrel közösen ön is megtalálja azt a megoldást,
mely leginkább megfelel életmódjának,
hallásveszteségének és pénzügyi lehetőségeinek.

