Egy elégedett ügyfelünk
véleménye
„Don Gulock-nak hívnak, 81 éves vagyok. Jóindulatú
hallóideg-daganat következtében elveszítettem a
hallásomat, és 25 éve egyoldali hallásveszteségtől
szendvedek. Idővel a másik fülemre is egyre
rosszabbul hallok. Nemrég kaptam egy Phonak
CROS készüléket, ez új szintre emelte a hallásomat.
Nemcsak a hallási problémáim oldódtak meg: az
előző készülékhez képest sokkal kevésbe
korlátozottak a lehetőségeim is. A Phonak CROS
rendszer nagyon kényelmes, akár a lakásban, akár
kint a szabadban is viselhetem. Emellett össze lehet
kapcsolni más kiegészítőkkel is, pl. a ComPilot-tal
vagy a TVLink S-sel, amiknek a segítségével
könnyebben tudok kapcsolatokat létesíteni és
kommunikálni. A Phonak CROS rendszer
csodálatos, és én személy szerint nagyon hálás
vagyok, hogy egy ilyen eszközt sikerült
kifejleszteni.”

Phonak CROS
Life is on – Az élet zajlik

Fedezze fel Ön is, a világ legjobb
megoldását az egyoldali
hallásveszteségre!

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.

Don Gulock – Phonak CROS-használó

Az Ön hallásgondozója:

www.phonak.hu
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Fedezze fel Ön is
a hallás összes örömét!
A Phonak CROS kielégítő megoldás lehet
az Ön számára, ha csak az egyik fülére
hall. A CROS rendszer vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül küldi át a hangot
arról az oldalról, amelyiken nem hall, a
jobban halló füléhez. Ez lehetőséget nyújt
az Ön számára, hogy csatlakozhasson az
élet gazdag hangvilágához.
Nem halló fül

Jobban halló fül

Phonak CROS

Vevő/hallókészülék

Amikor a jobban halló fül ép halló
CROS

A nem halló fül mögé vagy a
fülbe helyezett kis jeladó észleli a
hangot és vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül továbbítja
a vevőhöz, a jól halló fülébe. Így
Ön minden erőfeszítés nélkül
hallani fogja azokat a hangokat is, amelyek a nem
halló oldal felől érkeznek.

Phonak CROS H20
A vízálló Phonak hallókészülék, ez a kompakt kis
rendszer lehetővé teszi az Ön számára, hogy
szabadon, magabiztosan élvezhesse kedvenc
időtöltéseit, legyen szó vízparti tevékenységről,
sportolásról, vagy egy esőben való sétáról. Akkor
sincs gond, ha elfelejti levenni a hallókészüléket
tusoláskor.

Amikor jobban halló fülét is hallásveszteség érte
BiCROS

Jeladó választék
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Vevő
erősítővel,
vagy anélkül

A nem halló fül mögé vagy a
fülbe helyezett kis jeladó
észleli a hangot és vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül
továbbítja a hallókészülékkel
ellátott fülébe. Ezzel egyidőben
a hallókészülék felerősíti a fülbe közvetlenül érkező
hangokat. Ezzel az Ön hallása és beszédértése
nagymértékben javul, és kommunikációs
képességei jobbak lesznek, mint valaha voltak.

Phonak CROS
Ha kedveli a kicsi, stílusos, formatervezett
termékeket, és mindazt az előnyt, amit a Phonak
CROS biztosít, akkor ez vonzó megoldás lehet az Ön
számára.

Phonak CROS 13 és CROS 312
A legjobb, legdiszkrétebb kozmetikai megoldások
egyike a hallójárati Phonak CROS rendszer használata.
Ezek a kicsiny, személyre szabott eszközök többféle
elemmel rendelhetők, tehát választhat kisebb vagy
hosszabb élettartamú elemmel ellátott készüléket is.
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