Phonak Vezeték Nélküli Kommunikációs portfólió
Napjaink technológiájának hála a hallókészülékek már képesek a beszédértést élvezhetővé tenni még a legnagyobb kihívást jelentő
helyzetekben is. Egyes esetekben azonban jól jön egy is extra erősítés. A Phonak ezért vezeték nélküli kiegészítők széles választékát
kínálja, amelyek képesek megnövelni a hallókészülék teljesítményét és lehetővé tenni, hogy kapcsolatban maradjon a világgal.
Akár a telefonon beszél, akár tévét néz vagy éppen zajos környezetben tartózkodik, optimális megoldásokat kínálunk, hogy mindennapi igényeit kielégítsük miközben lehetővé tesszük, hogy kiélvezze hallókészüléke kivételes teljesítményét.
Távvezérlés
Egyszerűen használható
távvezérlők a hallókészülékhez
és egy applikáció a diszkrét
hozzáféréshez.
PilotOne II

RemoteControl applikáció II1

Telefon
Beszéljen otthoni
vagy mobiltelefonján
könnyedén.
DECT II

EasyCall II

ComPilot Air II

ComPilot II

Premium
Azok igényeinek kielégítésére, akik nem elégednek meg
kevesebbel, mint az elérhető abszolút legjobbal. Hála
az úttörő megoldások teljes tárházának, melyek egyedileg
képesek leküzdeni minden hallási kihívást, ezek a hallókészülékek támogatják a beszédértést még a legnehezebb
hallási szituációkban is, például zajos eseményeken.

Standard
Ideális azoknak, akik értéket várnak a csúcstechnológiától.
Versenyképes funkciótár, amely képes a mindennapi élet
hallási igényeit kielégíteni a minimálistól az enyhez háttérzajjal
bíró helyzetekig, így például telefonálás közben vagy nyilvános
helyeken.

Advanced
Minden teljesítményszint tökéletes egyensúlyban van teljesítmény és ár terén. Funkciók lenyűgöző kínálata, mely erősíti
a hallási képességet egy sor különféle környezetben, ideértve
azokat, ahol közepes szintű a háttérzaj, így például egy
étteremben.

Essential
Alaptermékeinket olyan emberek számára terveztük, akik egy
megengedhető, mégis hatékony megoldást keresnek, hogy
javítsák mindennapi kommunikációs képességeiket, elsősorban
csendes vagy minimális háttérzajjal bíró helyeken, így például
szemtől szemben folytatott beszélgetések során.

Az Ön hallása.
Az Ön választása.

Válasszon, és élvezze az életstílusához illő jobb hallást!

Kapcsolat a világgal
Vezeték nélküli TV, zene,
beszélgetések - mindez
sztereó minőségben.

Zaj
Értse jól a beszédet zajban
és nagyobb távolságokból is,
csoportokban vagy
négyszemközti
beszélgetések során.

A Phonaknál megvan az önnek ideális megoldás –
hallásvesztése típusától, életvitelétől, személyes
preferenciáitól, életkorától vagy anyagi lehetőségeitől
függetlenül.

TVLink II1

Következő időpont

Roger Pen
Roger EasyPen

Dátum
Roger Clip-On Mic

Roger jelfogó
Idő

Távolság
Javítsa a négyszemközti
beszélgetéseket nagyobb
távolságból is.

Ez az Ön személyes jegyzete az Önnek ideális megoldásról.
Kérjük, hozza magával a következő időpontra.
Írjon hozzá további jegyzeteket szabadon.
Az Ön hallássegítő szakembere:
RemoteMic
Név

Munka
Vegyen részt
a megbeszéléseken
teljes értékűen.
Roger Table Mic
1 Roger Phonak ComPliot II vagy ComPilot Air II szükséges.

www.phonak.com

Dátum

Az Ön audiogramja

Halk

dB

Válassza ki hallási céljait

Alacsony frekvenciák
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A Phonak programok és funkciók áttekintése
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A Phonak hallókészülékeket egyedi AutoSense OS™ operációs rendszerük teszi igazán különlegessé. A rendszer felismeri
a felhasználó környezetét és ennek megfelelően állítja be a hallókészüléket minden szituációban. Az AutoSense OS minden
0,4 másodpercben kielemzi a hallási környezetet, és képes megállapítani, a felhasználó éppen egy zajos étteremben, egy
autóban, egy koncertteremben vagy otthon tartózkodik-e. Több funkciót elegyítve több mint 200 egyedi beállítási lehetőséget
képes létrehozni, amelyek pontosan illeszkednek az aktuális környezet támasztotta igényekhez. A hallókészüléket így nem kell
manuálisan beállítani, a felhasználónak tehát páratlan hallási élményben lehet része... bárhová vigye is az élet.
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Enyhe hallásvesztés
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Mérsékelt hallásvesztés
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Közepes hallásvesztés
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£ Autóban zajló
beszélgetések követése

£ Beszédértés különböző
irányokból

£ Beszélgetés a kollégákkal

Nagyfokú hallásvesztés
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Hangos
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Súlyos hallásvesztés
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Hallókészülék típusok

£ Zajos eseményeken zajló
beszélgetések követése

£ Teljesebb és gazdagabb
zeneélmény

£ Személyes beszélgetések
élvezése

AutoSense OS TM programok

60

£ Beszélgetés telefonon

(In-the-Ear)

RIC
(Receiver-In-Canal)

Az ITE hallókészülékek mélyhallójárati és hallójárati modellként is elérhetőek.
Az egyéni készülékeket a hallójáratról készült mintavétel alapján készítjük el, hogy
tökéletesen és kényelmesen illeszkedjen a fülébe, teljes diszkréciót adva. Az egyéni
hallójárati modellek teljesen láthatatlanok, folyamatosan hordhatóak probléma nélkül.

£ Kültéri sportolás

£ Éttermekben zajló
beszélgetések követése

Az RIC modellek kicsik és vékonyak, ezért diszkrétek. Szó szerint eltűnnek a fül
mögött, viselésük pedig igen kényelmes.
£ Múzeumokban való
beszédértés

BTE
(Behind-the-Ear)

A BTE modelleket gyakran ajánljuk olyan emberek számára, akik súlyosabb
hallásvesztéssel élnek, vagy akiknek kézügyessége korlátozott. Kényelmesen
helyezkednek el a fül mögött, könnyen kezelhetőek és igen erősek.

Többféle haj-, bőr- és divatos színben is elérhetőek.

Az Önnek ajánlott teljesítményszint
Jegyzetek

Egyedi funkciók

ITE

További programok

Audiológusával közösen választhatja ki, melyik hallókészülék felel meg leginkább igényeinek és preferenciáinak.
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S

E

Komfort visszhangos környezetben
Csökkenti a zavaró visszhangot, így kényelmesebbé teszi a hallást olyan visszhangos helyeken, mint a nagy
közösségi épületek. (Múzeum, barlang, templom)

•

Beszélgetés autóban
A hallás nehézségeit csökkenti, hogy az utazást és a beszélgetést is élvezhesse.

•

Beszéd hangos zajban
Lehetővé teszi, hogy egyetlen előttünk található beszélő hangjára figyeljünk olyan helyzetekben, mint például
egy családi összejövetel egy étteremben.

•

Zene
Teljes és gazdag zenei élményt ad, hogy maradéktalanul élvezhessük kedvenc zenéinket.

• •

Komfort a zajban
A zavaró, hangos zajokat eltompítja, így növelve a hallás kényelmét.

• • •

Beszéd a zajban
Csökkenti a háttérben hallható hangokat, hogy az előttünk zajló beszélgetésre figyelhessünk.

• • • •

Csendes szituáció
Kényelmes hallási környezetet teremt, hogy egyszerűen pihenhessünk vagy szemtől szembe beszélgethessünk.

• • • •

Beszéd a szélzajban
Lehetővé teszi, hogy még szeles napokon is élvezhessük a beszélgetést például golfozás közben.

•

Beszéd 360 fokos szögből
Automatikusan kiválasztja a beszéd irányát, javítva ezzel annak érthetőségét anélkül, hogy a beszélő felé
kellene fordulnunk. Így követhetjük a beszélgetéseket például egy nagy asztalnál zajló üzleti találkozó során.

•

•

Beszéd hangos zajban
Lehetővé teszi, hogy egyetlen előttünk elhelyezkedő beszélőre figyeljünk egy zajos tömegben, például amikor
családunkkal összeülünk egy étteremben.

•

•

Akusztikus telefon
Egyszerűvé teszi a beszédértést telefonáláskor azzal, hogy a hívó fél hangját mindkét fülbe közvetíti bármikor,
bárhol, akár az otthoni, akár mobiltelefonon.

•

•

•

SoundRecover2
Könnyebbé teszi a magasabb frekvenciájú hangok hallását bármilyen helyzetben, így például a madarak
énekét, a gyermekek hangját vagy a kapucsengő csengését.

•

•

•

•

WhistleBlock
Kiiktatja a zavaró sípolást a hallókészülékből, így megszakítás nélkül figyelhetünk a beszélgetésre.

•

•

•

•

NoiseBlock
Csökkenti a zavaró háttérzajt, így a közlekedés vagy egy ventilátor folyamatos zümmögésének hangját
anélkül, hogy a beszédértés ezzel csökkenne.

•

•

•

•

A programok és funkciók előnyeinek teljes listájáért kérjük, keresse fel a www.phonak.com oldalt vagy kérdezze meg hallássegítő
szakértőjét.

