
Zwiększ możliwości 
aparatów słuchowych
Bezprzewodowe akcesoria firmy Phonak





Aparaty słuchowe firmy Phonak to zaawansowane 
technologicznie rozwiązania, pozwalające na ponowną 
łączność ze światem pejzaży dźwiękowych.

Chociaż nowoczesne technologie stosowane w aparatach 
słuchowych sprawiają, że słyszenie i rozumienie 
w większości sytuacji staje się przyjemnością, czasami 
same aparaty słuchowe nie wystarczą. Z tego powodu 
firma Phonak oferuje szeroki wybór akcesoriów, które 
zwiększą możliwości aparatów przy minimalnym wysiłku 
ze strony użytkowników. Te akcesoria przeznaczone do 
współpracy z aparatami słuchowymi zostały 
zaprojektowane tak, by zapewnić łączność niezależnie  
od sytuacji - podczas rozmowy telefonicznej, oglądania 
telewizji czy w głośnym otoczeniu. 
  
Odkryj korzyści w Portfolio Urządzeń do Komunikacji 
Bezprzewodowej firmy Phonak, zapytaj swojego 
protetyka słuchu o kompatybilność z aparatami 
słuchowymi i poproś o zaprezentowanie wybranego 
modelu.



Phonak DECT – telefon bezprzewodowy

Bezprzewodowy telefon Phonak DECT może być 
używany przez wszystkich członków rodziny. Jego 
unikalną cechą jest możliwość bezprzewodowego 
połączenia z aparatami słuchowymi firmy Phonak. 
Badania wykazały, że słyszenie rozmowy telefonicznej 
w obojgu uszach poprawia rozumienie mowy   
o ponad 40%.1  

1.  J. Appleton-Huber (2013), Phonak DECT CP1 cordless phone,  
Field Study News, Phonak AG: 2013

Zawsze w łączności

•	 Przesyła rozmowę telefoniczną bezpośrednio do obu 
aparatów słuchowych, zapewniając możliwie 
najlepsze rozumienie mowy  

•	 Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, by 
zmieniać programy w aparatach słuchowych 

•	 Odpowiedni także dla osób prawidłowo słyszących
•	 Nawet sześć słuchawek może być podłączonych do 

jednej bazy, co może być przydatne w małym biurze
•	 Przycisk szybkiego wybierania numeru
•	 Zasięg do 300 metrów



Phonak EasyCall – rozwiązanie do telefonów   
      komórkowych 

Phonak EasyCall łączy bezprzewodowe aparaty słuchowe 
firmy Phonak z telefonami komókowymi. Przymocowany 
na stałe i połączony z telefonem, strumieniowo przesyła 
rozmowę do obu aparatów słuchowych, zapewniając 
niezrównaną jakość dźwięku i możliwie najlepsze 
rozumienie mowy. 

•	 Łączy się z każdym telefonem komórkowym 
z Bluetooth, także ze starszymi modelami, nie tylko 
smartfonami 

•	 Urządzenie do przekazu strumieniowego, które 
pozwala zatrzymać ulubione telefony komórkowe 
i aparaty słuchowe

•	 Łatwo mocuje się do telefonu, nigdy się nie zgubi 
i nigdy go nie zapomnisz

•	 Tylko jeden przycisk      
do obsługi



Phonak ComPilot Air – przypinany streamer

Miniaturowy i stylowy Phonak ComPilot Air zapewnia 
sygnał w jakości stereo po podłączeniu przez Bluetooth  
aparatów słuchowych firmy Phonak do różnych źródeł 
audio - np. telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3, 
laptopa czy komputera. W parze z Phonak TVLink 
zmienia aparaty słuchowe w bezprzewodowe słuchawki, 
a w połączeniu z Phonak RemoteMic umożliwia lepsze 
rozumienie na odległość.

Twoje życie stanie się prostsze

Phonak ComPilot – wielozadaniowy streamer

Phonak ComPilot dodatkowo pozwala na podłączenie 
odbiornika Roger X, by używać mikrofonów Roger 
w hałasie i na odległość lub na wykorzystanie gniazda  
3,5 mm do bezpośredniego podłączenia źródła audio.  
Mniejszy pobór energii to dłuższy czas przesyłania 
strumieniowego, co jest ważne dla osób korzystających 
często z tego urządzenia. 

•	 Klips do przypięcia do ubrania 
•	 Bez zawieszki
•	 Podstawowe funkcje pilota - zmiany 

głośności i programów w aparatach 
słuchowych firmy Phonak

•	 Zaawansowana kontrola dzięki 
aplikacji RemoteControl App 

•	 Komunikaty głosowe ułatwiające 
obsługę



Miniaturowy i lekki Phonak RemoteMic to rozwiązanie 
do rozmów w cztery oczy i na odległość. Przypinany  
do ubrania mówiącego, przesyła jego głos - dzięki 
wykorzystaniu urządzeń ComPilot lub ComPilot Air -  
na odległość do 20 metrów, bezpośrednio do
obu aparatów słuchowych . 

Phonak RemoteMic – lekki bezprzewodowy 
mikrofon

•	 Duże przyciski ułatwiające obsługę
•	 Nawet do 24 godzin przesyłania 

strumieniowego w jakości stereo
•	 Wymienna pętla dostępna w dwóch 

kolorach i długościach
•	 Podstawowe funkcje pilota - zmiany 

głośności i programów w aparatach 
słuchowych firmy Phonak

•	 Zaawansowana kontrola dzięki aplikacji 
RemoteControl App 

•	 Komunikaty głosowe ułatwiające obsługę

•	 Lepsze rozumienie mowy na odległość
•	 Miniaturowy i lekki (tylko 13 gramów)



Phonak TVLink – w połączeniu z urządzeniami ComPilot 
lub ComPilot Air – zapewnia bezproblemowe rozumienie 
telewizji. Poprawia rozumienie mowy, zamieniając 
aparaty słuchowe firmy Phonak w bezprzewodowy 
zestaw słuchawkowy do oglądania telewizji lub słuchania 
muzyki. 
Zasięg przekazu do 30 metrów pozwala przemieszczać 
się po domu i nie przegapić tego, co się dzieje w telewizji.  

Phonak TVLink –  
interfejs do oglądania telewizji i słuchania muzyki

•	  Łączność z nowoczesnymi modelami 
telewizorów przez wyjście analogowe lub 
cyfrowe (optyczne, koncentryczne)  

•	  Przesyłanie strumieniowe rozpoczyna się 
automatycznie jak tylko TVLink i źródło 
audio są włączone 

•	 Gniazdo ładowania do ComPilot oraz 
ComPilot Air



Phonak RemoteControl App zamienia smartfon 
w zaawansowany pilot do aparatów platformy Venture. 
Razem z ComPilot I I  lub ComPilot Air I I , dostarcza 
systemom słuchowym firmy Phonak możliwości 
większej kontroli i dopasowania.

Phonak RemoteControl App –    
inteligentna kotrola

Doskonalsza kontrola

•	 Bezpośredni wybór programu 
słuchowego, źródła audio lub 
kierunku słyszenia 

•	 Osobna regulacja głośności 
prawego i lewego aparatu 

•	 Odpowiednie do systemów 
Android i iOS

Phonak PilotOne - dyskretny pilot

Phonak PilotOne to łatwy w użyciu pilot.

•	 Dopasuj głośność i program 
w aparatach słuchowych firmy Phonak 

•	 Cztery duże, dotykowe przyciski
•	 Standardowe baterie alkaliczne

www.phonak.com/rcapp



Znasz te sytuacje aż za dobrze - znajdujesz się w hałasie, 
otoczony głośnymi rozmowami, muzyką etc., próbujesz 
usłyszeć rozmowę w pobliżu lub z odległości. 

Dzięki mikrofonom Roger Pen i Roger Clip-On Mic 
możesz w takich trudnych sytuacjach usłyszeć 
i zrozumieć nawet do 62%2 więcej niż osoby prawidłowo 
słyszące. Mikrofony Roger pozwalają cieszyć się rozmową 
- zrozumiałą, o krystalicznie czystej jakości dźwięku, 
wolną od stresu i problemów wywoływanych przez hałas 
otoczenia.

2  Prof. Linda Thibodeau, PhD (2014), Comparison of speech  
recognition with adaptive digital and FM wireless technology by  
listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA,  
“The American Journal of Audiology” (w druku)

Mikrofony Roger

•	 Lepsze rozumienie w rozmowie w cztery oczy i w grupie
•	 Ustawienia mikrofonu automatycznie dostosowują się 

do hałasu wokoło i do rozmówców
•	 Praktycznie do każdego aparatu słuchowego, implantu 

ślimakowego i BAHA znajdzie się kompatybilny  
odbiornik Roger

•	 Łączność z telewizorem i innymi multimediami
•	 Można używać wielu mikrofonów w tym samym czasie
•	 Roger Pen wykorzystuje Bluetooth do przesyłania 

połączenia telefonicznego bezpośrednio do aparatów 
słuchowych

Ciesz się rozmową w hałasie i na 
odległość



Roger Pen i Clip-On Mic pozwalają słyszeć 
i rozumieć z rozmowy dużo więcej niż wcześniej.

Skontaktuj się z protetykiem słuchu 
i umów się na demonstrację, lub odwiedź 
www.phonak.com/wireless-accessories 
Ponieważ usłyszeć to uwierzyć!
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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 całego 
bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje 
życie. 

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się 
pewnie. Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl


