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Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich
ludzi, których dobro zależy od naszej
wiedzy, pomysłowości i troski. A dzięki
twórczemu pokonywaniu wyzwań technologii
wprowadzamy innowacje, pomagające ludziom
słyszeć, rozumieć oraz doświadczać całego
bogactwa dźwięków, w które obfituje życie.
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Informacja o produkcie

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj
się pewnie. Żyj bez ograniczeń.
Life is on.
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* Stopień ochrony IP67. Taki stopień oznacza, że aparat nie został uszkodzony do stanu wymagającego
naprawy po 8 godzinach w zapylonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 metra
przez 30 minut. Dostępny tylko w modelu Phonak CROS H2O.

Accesoria Phonak CROSS
Twój protetyk słuchu:
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Nadajnik
CROS

Rozwiązanie dla osób
z jednostronną całkowitą
utratą słuchu

Słyszenie ze wszystkich stron
Phonak CROS to rozwiązanie dla osób,
które słyszą tylko jednym uchem.
System Phonak CROS przesyła dźwięki
z nadajnika umieszczonego po stronie
ucha niesłyszącego do aparatu założonego
na uchu lepiej słyszącym, zapewniając
słyszenie ze wszystkich stron.

Ucho niesłyszące

Ucho lepiej słyszące

Nadajnik / Phonak CROS

Odbiornik / aparat słuchowy

Kiedy drugim uchem słyszysz prawidłowo
CROS

Miniaturowy nadajnik zauszny lub
wewnątrzuszny, umieszczony po
stronie ucha niesłyszącego, bezprzewodowo przesyła odebrane
dźwięki do odbiornika umieszczonego na uchu prawidłowo
słyszącym. Pozwala to usłyszeć bez trudu również
dźwięki dochodzące ze strony ucha niesłyszącego.

Kiedy masz problemy ze słyszeniem także
w drugim uchu
BiCROS

Miniaturowy nadajnik zauszny
lub wewnątrzuszny, umieszczony
po stronie ucha niesłyszącego,
bezprzewodowo przesyła
odebrane dźwięki do aparatu
słuchowego umieszczonego
w drugim uchu. W tym samym czasie aparat
słuchowy wzmacnia dźwięki przychodzące do niego
bezpośrednio, dzięki czemu zrozumienie i możliwości
komunikacji ulegają znacznej poprawie.

Nadajnik

Odbiornik
ze wzmocnieniem
lub bez

Phonak CROS H20
Miniaturowy system słuchowy połączony
z wodoodpornymi aparatami firmy Phonak
sprawdza się podczas wykonywania ulubionych
zajęć: czy ćwiczysz, czy jesteś na plaży, nad wodą,
złapał cię deszcz lub zapomniałeś zdjąć system
przed wejściem pod prysznic.

Phonak CROS
Najmniejsze i stylowe rozwiązanie bez cech
wodooporności.

Phonak CROS 13 i CROS 312
Wewnątrzuszny system Phonak CROS to
miniaturowe indywidualnie dopasowywane
urządzenie. Różne typy baterii umożliwiają wybór
rozwiązania mniejszego lub działającego dłużej.

