Portfolio Urządzeń do
Komunikacji Bezprzewodowej
Informacje o produkcie

Akcesoria z Portfolio Urządzeń do Komunikacji Bezprzewodowej firmy Phonak zapewniają ogromne
korzyści w wielu trudnych sytuacjach słuchowych i niezrównane możliwości rozumienia mowy
w hałasie i na odległość. Dzięki najnowszym produktom, rozmowy telefoniczne, oglądanie telewizji,
słuchanie muzyki, przekaz strumieniowy z laptopa lub tabletu stały się teraz przyjemnością. Te proste
w obsłudze bezprzewodowe akcesoria nie sprawią problemu także podczas prezentacji - z łatwością
będzie można przedstawić wszystkie płynące z nich korzyści. Nowe akcesoria bezprzewodowe są
kompatybilne z nową platformą Phonak Venture.*

* Informacje o kompatybilności z platformami Spice i Quest w dalszej części.

Rozwiązania do rozmów telefonicznych
Phonak EasyCall – rozwiązanie do telefonów komórkowych
Phonak EasyCall łączy bezprzewodowe aparaty słuchowe firmy Phonak z telefonami
komórkowymi. Przymocowany na stałe i połączony z telefonem, strumieniowo
przesyła rozmowę do obu aparatów słuchowych, zapewniając niezrównaną jakość
dźwięku i możliwie najlepsze rozumienie mowy.
Przegląd funkcji:
• Wypakuj i używaj: nie wymaga dopasowania
• Łączy się z każdym telefonem komórkowym z Bluetooth, także ze starszymi
modelami, nie tylko smartfonami
• Łatwo mocuje się do telefonu, nigdy się nie zgubi i nigdy go nie zapomnisz
• 10 godzin rozmów
• Tryb gotowości > 1 tydzień

Sposób użycia

maks. 25 cm

Kompatybilność:
• Phonak EasyCall - do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami
platformy Spice i Quest.
• Phonak EasyCall II - do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami platformy Venture.

Phonak DECT – rozwiązanie do domu i małego biura
Phonak DECT to łatwy w obsłudze telefon bezprzewodowy zaprojektowany z myślą
o osobach niedosłyszących. Może być także używany przez osoby bez ubytku słuchu
jako zwykły telefon bezprzewodowy. Główną korzyścią jest obuuszny przekaz
strumieniowy do obu aparatów słuchowych maksymalizujący rozumienie mowy.

Przegląd funkcji:
• Wypakuj i używaj: nie wymaga dopasowania
• Przycisk Demo do prezentacji
• Symultaniczny przekaz audio do obu aparatów słuchowych
• Wzmocnienie (do +15 dB) za naciśnięciem jednego przycisku
• Przycisk do bezpośredniego wybierania ustawionych numerów
Kompatybilność:
• Phonak DECT CP1 - do bezprzewodowych aparatów słuchowych
platform Core, Spice oraz Quest
• Phonak DECT II - do bezprzewodowych aparatów słuchowych 			
platformy Venture

Sposób użycia

maks. 25 cm

Rozwiązanie do TV, muzyki i rozmów telefonicznych
Phonak ComPilot Air – przypinane urządzenie do przekazu 				
					strumieniowego audio
W odróżnieniu od urządzenia ComPilot, miniaturowy i stylowy Phonak ComPilot Air
wykorzystuje technologię Bluetooth, by bezprzewodowo łączyć aparaty słuchowe
platformy Phonak Venture z telefonami komórkowymi lub innymi źródłami audio.
Może być także wykorzystany z urządzeniem Phonak TVLink lub Phonak RemoteMic.
Przegląd funkcji:
• Wbudowane opcje do prezentacji
• Brak pętli
• Klips do noszenia
• Obuuszny, strumieniowy przekaz sygnału audio w jakości stereo
• Wbudowany pilot do aparatów słuchowych
• Głosowe komunikaty i identyfikacja dzwoniącego ułatwiające
korzystanie z urządzenia
• Wykorzystuje aplikację Phonak RemoteControl App

Sposób użycia
Własny głos

Maks. 40 cm

Komunikacja
Głos dzwoniącego

Kompatybilność:
• ComPilot Air II współpracuje z aparatami słuchowymi platformy
Venture

Phonak ComPilot – wielozadaniowe urządzenie do przekazu 				
				 strumieniowego audio
Phonak ComPilot bezprzewodowo łączy się ze wszystkimi aparatmi słuchowymi
firmy Phonak oraz umożliwia podłączenie urządzeń przez wejście jack 3,5 mm oraz
Euro. Podłączanie odbiornika Roger X do ComPilota pozwala na przekaz
z mikrofonów Roger. Zapewnia dźwięk wysokiej jakości podczas oglądania telewizji
lub słuchania muzyki przez dłuższy okres czasu.
Przegląd funkcji:
• Wbudowany sygnał prezentacyjny
• Bluetooth oraz kablowe wejście audio
• Ponad 20 godzin nieprzerwanego przekazu strumieniowego
• Wbudowany pilot do aparatów słuchowych
• Obuuszny, strumieniowy przekaz sygnału audio w jakości stereo
• Głosowe komunikaty i identyfikacja dzwoniącego ułatwiające
korzystanie z urządzenia
• Wymienna pętla w dwóch rozmiarach i długościach
Kompatybilność:
• Phonak ComPilot do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami
platformy Core, Spice i Quest.
• Phonak ComPilot II - do bezprzewodowych aparatów słuchowych
platformy Venture

Sposób użycia
Twój głos

Bluetooth
Głos dzwoniącego

Rozwiązania do przekazu strumieniowgo
Phonak TVLink – interfejs idealny do telewizji i muzyki
Phonak TVLink to interfejs podłączany do telewizora lub innego cyfrowego źródła
dźwięku. TVLink razem z urządzeniami Phonak ComPilot lub ComPilot Air zmienia
bezprzewodowy aparat słuchowy firmy Phonak w zestaw słuchawkowy o zasięgu do
30 metrów. Zapewnia jakość stereo i transmisję o niskim opóźnieniu.
Przegląd funkcji:
• Do analogowych i cyfrowych (optycznych lub
koncentrycznych) źródeł audio
• Prosta i szybka instalacja
• Tryb testowy do sprawdzenia audio
• Kompletny zestaw z zasilaczem i okablowaniem
• Gniazdo do ładowania ComPilot oraz ComPilot Air

Sposób użycia

Aparat słuchowy

Kompatybilność:
• TVLink II - do wszystkich urządzeń do przekazu 			
strumieniowego firmy Phonak
• ComPilot Air nie może być ładowany w TVLink S

Do 30 metrów
Stacja bazowa
TVLink II

ComPilot Air II *

Phonak RemoteMic – lekki bezprzewodowy mikrofon
Phonak RemoteMic to bezprzewodowy mikrofon do rozmów 1 na 1 na odległość.
RemoteMic jest przypinany do ubrania mówiącego. Połączony z urządzeniami
Phonak ComPilot lub ComPilot Air przekazuje głos mówiącego bezpośrednio do obu
aparatów słuchowych na odległość nawet 20 metrów.

Aparat słuchowy

Mówiący

Do 20 metrów
er

pow

Kompatybilność:
• Phonak RemoteMic - do wszystkich urządzeń
do przekazu strumieniowego firmy Phonak

Sposób użycia

audio

Przegląd funkcji:
• Lekki i mały
• Wszechkierunkowy mikrofon
• Działa na akumulatory
• Do 8 godzin ciągłego działania

ComPilot lub ComPilot Air

RemoteMic

Rozwiązania do zdalnej obsługi
Phonak RemoteControl App – inteligentna zdalna obsługa
Aplikacja Phonak RemoteControl App zapewnia zaawansowane funkcje zdalnej
obsługi aparatów słuchowych platformy Venture oraz opcje konfiguracji dla
urządzeń do przekazu strumieniowego firmy Phonak, korzystając ze smartfona.
Aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS.

Przegląd funkcji:
• Zarządzanie kierunkiem słyszenia (Mowa z 360°)
• Regulacja głośności dla prawego i lewego aparatu
• Bezpośredni wybór programu i źródła audio
• Konfiguracja urządzeń do przekazu strumieniowego
firmy Phonak
• Sprawdzanie łączności z aparatami słuchowymi
• Proste parowanie z urządzeniami do przekazu
strumieniowego firmy Phonak

Sposób użycia
Więcej informacji oraz pliki do pobrania związane z aplikacją
Phonak RemoteControl App na stronie:

www.phonakpro.com/rc-app

Kompatybilność:
• RemoteControl App wymaga urządzeń Phonak ComPilot II
lub ComPilot Air II

Phonak PilotOne II – dyskretny pilot
Phonak PilotOne został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi.

Przegląd funkcji:
• Łatwa zmiana głośności i wybór programów
• Przycisk Home przełącza na program domyślny
• Blokada przycisków

Sposób użycia

Kompatybilność:
• Phonak PilotOne do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami
platformy Spice i Quest.
• Phonak PilotOne II do bezprzewodowych aparatów słuchowych 		
platformy Venture

Rozwiązania poprawiające rozumienie mowy
w hałasie i na odległość
Roger Pen – słyszenie lepsze niż u osób bez ubytku słuchu
Nasz nowoczesny bezprzewodowy mikrofon pomaga osobom z ubytkiem słuchu
rozumieć więcej nawet w dużym hałasie i na odległość. Stylowy i dyskretny Roger Pen,
zapewnia adaptacyjną, bezprzewodową transmisję, w pełni automatyczne ustawienia,
szerokopasmowy Bluetooth do łączności z telefonami komórkowymi, łączność z TV
oraz wejście audio do odbioru sygnału z różnych urządzeń multimedialnych. Może być
używany w sieci z innymi mikrofonami Roger Pens i Roger Clip-On Mic. Można go
umieścić na stole, trzymać w dłoni lub powiesić na szyi mówiącego.
Przegląd funkcji:
• Udokumentowane możliwości poprawy rozumienia mowy w hałasie
• W pełni automatyczne ustawienia trybu pracy mikrofonów
• Dostępny manualny wybór trybu pracy mikrofonów
• Odbiorniki Roger są kompatybilne z prawie każdym aparatem
słuchowym, implantem ślimakowym i Baha
• Wejście audio do połączeń z urządzeniami multimedialnymi
• Szerokopasmowy Bluetooth (HD voice)
• Może być używany jako mikrofon autonomiczny lub w sieci
z innymi mikrofonami Roger
• Czas działania: 7 godzin (5 godzin w przypadku aktywnego
połączenia Bluetooth)
• Zasięg działania: 10 metrów (przeważnie)
                               20 metrów (idealne warunki)

Sposób użycia

Słuchacz

Mówiący

Przegląd rozwiązań

Roger Pen
2 zintegrowane
odbiorniki
Mikrofon

Roger Pen
Roger X
ComPilot

Roger ClipOn Mic
2 zintegrowane
odbiorniki

Roger ClipOn Mic
Roger X
ComPilot

Duży hałas; rozmowy 1 na 1

•

•

•

•

Rozmowy 1 na 1 w odległości do 2m; niewielki hałas

•

•

•

•

Jeden rozmówca na odległość

•
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•

•

Rozmówca Ad-hoc lub kilku mówiących z odległości
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•

•

•

•

•
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•

•

Połączenia
Dom
telefoniczne Telefonia IP2, telefon stacjonarny1

•

•

•

Telefon komórkowy

•

•

•

TV/HiFi (urządzenia z wejściem audio)
Przekaz
strumieniowy PC2 /laptop/przenośny odtwarzacz muzyki

Roger Clip-On Mic – bezprzewodowy mikrofon do rozmów 1 na 1 		
				
o niezrównanych możliwościach
Ten lekki miniaturowy mikrofon korzysta z adaptacyjnej transmisji bezprzewodowej, by
pomóc osobom z ubytkiem słuchu rozumieć więcej w hałasie i z odległości. Jest idealny
do rozmów 1 na 1. Ma gniazdo audio do połączeń z urządzeniami multimedialnymi
i odbiornikami telewizyjnymi. Może być także używany razem z innymi mikrofonami
Roger Clip-On Mic oraz Roger Pen w sieci.

Przegląd funkcji
• Udokumentowane możliwości poprawy rozumienia
mowy w hałasie
• Łączenie za pomocą jednego przycisku – nie wymaga
programowania
• Wejście audio do połączeń z urządzeniami multimedialnymi
• Może być używany jako mikrofon autonomiczny lub w sieci
z innymi mikrofonami Roger
• Czas działania: 6 godzin
• Zasięg działania: 10 metrów (przeważnie)
                               20 metrów (idealne warunki)

Sposób użycia

Mówiący

Słuchacz

ComPilot Air
lub ComPilot

RemoteMic
ComPilot Air
lub ComPilot

TVLink
ComPilot Air
lub ComPilot

Phonak DECT

EasyCall
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Wymagany adapter telefoniczny MDA200 zestaw 076-0031
Przy problemach z Bluetooth rekomendowany jest USB adapter audio BTD500 USB

Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się na naszą
wiedzę, pomysły i troskę. A dzięki twórczemu pokonywaniu wyzwań
technologii wprowadzamy innowacje, pomagające ludziom
słyszeć, rozumieć oraz doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych,
w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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