Roger – Áthidaljuk a beszédértési
szakadékot

Life is on

A modern hallókészülékek remekül képesek a
hallásvesztéssel élő gyermekeket és tinédzsereket
segíteni abban, hogy kapcsolatba kerülhessenek
környezetükkel, illetve hogy ne csak hallják
családtagjaikat, barátaikat, de valós interakcióba is
kerülhessenek velük. Ugyanakkor zajos környezetben,
telefonálás vagy éppen tévézés közben a beszélgetésre
való koncentrálás nehézkes és frusztráló is lehet.

Fogékonyak vagyunk azon emberek igényeire, akik
számítanak tudásunkra, ötleteinkre és törődésünkre.
Kreatívan feszegetjük a technológia korlátait, valamint
olyan újításokat vezetünk be, melyek segítenek
az embereknek újra hallani, egymást megérteni
és megtapasztalni az élet gazdag hangvilágát.

A Roger digitális mikrofonok és vevők rendszere,
amellyel a legtöbb hallókészülékkel kompatibilis, így
gyermeke több dologra fog tudni figyelni, mivel a
Roger rendszer a hangot közvetlenül juttatja el fülébe.

Cselekedjen szabadon.
Kommunikáljon magabiztosan.
Éljen korlátok nélkül.
www.phonak.com/kids

Legyenek akár otthon, iskolában vagy barátokkal, a
gyerekek és tinédzserek a Roger segítségével a legjobb
minőségben hallhatják a hangokat, még a
legnehezebb helyzetekben is.

Phonak megoldások
gyermekeknek
Fedezd fel magabiztosan a világot

Mert a gyermek nem
kis felnőtt
Ön a legjobbat akarja gyermekének - ahogy mi is a
Phonaknál. Már több mint négy évtizede dolgozunk
elhivatottan azon, hogy megértsük a hallásvesztéssel
élő gyermekek igényeit, ezáltal innovatív és intuitív
megoldásokat fejlesztve, melyek jól illeszkednek egyedi
hallási igényeikhez. A szülők legelső szeretetteljes
szavaitól, a barátok viccein keresztül, a gimnáziumi
tanórákig a Phonak rendszerek használata biztosítja,
hogy gyermeke optimálisan halljon és mindenben részt
vehessen.

Phonak

Sky™ V és

Roger™

A Sky V hallókészülékek és a Roger vezeték nélküli
mikrofonok és vevők győztes kombinációja olyan
megoldást kínál gyermekének, amelyet kifejezetten
az ő hallási igényeire szabtak. Akár közvetlen közelről
beszélget valakivel, akár távolabbról vagy egy zajos
helyen, a Phonak gyermekeknek szánt rendszereivel
magabiztosan fedezhetik fel a világot.

A növésben lévő gyermekekre szabva

Nincs két ugyanolyan gyermek

Az új indikátor fényjelzés garantálja, hogy mindig
tudja, mikor van gyermeke hallókészüléke bekapcsolva,
vagy mikor van lemerülőben a hallókészülék elem.

A Phonak Sky V 5 modellben érhető el, melyek az
enyhétől a súlyos hallásveszteségig kínálnak megoldást.
16 különféle házszínnel és 7 különféle színű könyök
kel minden gyermek számára létezik tökéletes Sky V.

Biztosítson optimális beszédértést gyermekének a
beszéd- és nyelvtanuláshoz a SoundRecover 2 -vel.

Válassza ki a tökéletes színkombinációt gyermeke
stílusához: www.phonak.hu/mixmatch

A Sky V hallókészülékek automatikusan
alkalmazkodnak a gyermek környezetéhez az
AutoSense Sky OS operációs rendszerrel.
A Binaurális VoiceStream Technológia™
a Sky V hallókészülékek szíve és lelke, amely lehetővé
teszi, hogy a hallókészülékek kommunikáljanak
egymással, és optimalizálja a hallást, miközben
a gyermek felfedezi és tanulja a maga körül
lévő világot.

Sky V-M *
Kis-közepes
hallásveszteségig

Sky V-P *
Kis-közepestől
a súlyos hallásveszteségig

Sky V-SP *
Kis-közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

Sky V-UP *
Közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

Sky V-RIC
Kis-közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

* 	Gyermekbiztos elemajtó és könyök elérhető és ajánlott a 0-36 hónapos
gyermekek számára.

