
Phonak CROS B to produkt przeznaczony dla pacjentów z takim 
ubytkiem słuchu w jednym uchu, którego nie ma możliwości 
zaprotezować. Jest on noszony na tym gorzej słyszącym uchu 
w połączeniu z aparatem słuchowymBelong™ założonym na ucho lepiej 
słyszące. CROS B przenosi sygnał wejściowy ze swojego mikrofonu do 
aparatu słuchowego. Ten go odbiera i dostarcza do lepszego ucha, 
sprawiając, że dźwięki dochodzący do niesłyszącej słyszącej strony 
mogły być usłyszane. CROS B nie ma wyjścia akustycznego.

CROS B jest kompatybilny z aparatami słuchowymi platformy Belong  
na wszystkich poziomach mozliwości. Może on być dopasowywany 
w Phonak Target 5.0 i nowszych wersjach programu.

Phonak CROS B
Informacje o produkcie



Bateria

Przełącznik

Regulator głośności

Nano powłoka 

Współczynnik IP

Wymiary 

Waga

CROS DemoHook 
 

CROS SlimTube  
 

CROS Hook 

 

CROS Tip 

•	 Rożek do podtrzymania CROS na uchu podczas dopasowania i demonstracji
•	 Tylko do prezentacji
•	 Dołączony do każdego urządzenia Phonak CROS

•	 Standardowy SlimTube do urządzeń CROS
•	 Dostępny dla lewej/prawej strony w czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3)
•	 Należy dołączyć nakładkę. Dostępne są nakładki otwarte, zamknięte oraz Power w trzech rozmiwarach (S, M, L)

•	 Rożek do połączenia wkładki indywidualnej z modelem CROS-13 za pomocą standardowego dźwiękowodu
•	 Dostępny tylko dla modelu CROS-13
•	 Dołączony do każdego urządzenia CROS-13 lub można zamówić go oddzielnie (numer zamówienia: 048-0261) 

•	 Wkładka indywidualna do urządzeń CROS
•	 Dostępny dla lewej/prawej strony w czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3)

CROS B-13CROS B-312

13

•

•

•

IP681

31.6 x 14.4 x 8.4mm
(1.24 x 0.57 x 0.33in)

2.15g (0.076oz)

312

•

•

IP681

26.6 x 10.8 x 6.9mm
(1.05 x 0.43 x 0.27in)

1.3g (0.046oz)

1 IP68 oznacza, że aparat nie ulegnie uszkodzeniu do stanu 
wymagającego naprawy ani po pozostawieniu go na 8 godzin 
w zakurzonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 
1m przez 60 min. jak to określa norma IEC60529. Brak śladów pyłu 
wewnątrz obudowy. 

Opis produktu

Opcje wkładek

Kolory obudów

P1 P3 P4

Piaskowy Drzewo sandałowe Kasztanowy

W odcieniach włosów i skóry

P5

Szampański

01

Beżowy

Tradycyjne

P6 P7

Srebrnoszary Grafitowoszary Aksamitna czerń

P8 T7

Aplejska biel



Phonak Target™ 5.0 lub nowszy 
iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Program
Interfejs

Korzystając z iCube II, Phonak CROS B jest aktywny podczas dopasowania. Twoi pacjenci mogą natychmiast  
oświadczyć korzyści z rozwiązania CROS i informować Cię o swoim słyszeniu już podczas sesji dopasowania.

Dopasowanie

Portfolio Urządzeń do Komunikacji Bezprzewodowej

Wszystkie akcesoria bezprzewodowe mogą być podłączone i używane z aparatem słuchowym noszonym na uchu lepiej 
słyszącym. Jeżeli sygnał strumieniowy jest odbierany przez aparat słuchowy, sygnał strumieniowany z CROS jest automatycznie 
zawieszany. Połączenie z CROS zostanie automatycznie przywrócona kiedy strumieniowanie z akcesorium zostanie zatrzymane.

CROS B oferuje program Mowa w dużym hałasie ze 
StereoZoom. Jest on dostępny w połączeniu z aparatmi 
słuchowymi na poziomie możliwości B90 i B70. Dla niższych 
klas CROS B umożliwia wykorzystanie Real Ear Sound 
i wszechkierunkowego trybu mikrofonu.

System CROS B to korzyści ze wszystkich funkcji Belong 
takich jak na przykład AutoSense OS. Zapewnia nieprzerwane 
i optymalne zmiany ustawień dla różnych sytuacji słuchowych.

Najważniejsze funkcje

Możliwości CROS B

Prezentacja CROS podczas dopasowania
Korzystając z iCube II, Phonak CROS B jest aktywny podczas 
dopasowania. Prowadzi to do szybszego i dokładniejszego 
procesu dopasowania, ponieważ pacjent może dać 
natychmiastową informację zwrotną na temat balansu 
pomiędzy urządzeniami oraz jakości dźwięku. 

StereoZoom
Skupia się na pojedynczym głosie w rozproszonym, hałaśliwym 
otoczeniu poprawiając zrozumiałość mowy nawet o 60%1. 
StereoZoom jest dostępny w aparacie klasy 90 (w programie 
manualnym i automatycznym) oraz klasy 70 (w programie 
manualnym).

Regulacja głośności CROS
Większy komfort w hałasie - regulator głośności CROS pozwala 
pacjentowi indywidualnie dostosować głośność sygnału CROS.

Zmniejszone zużycie baterii
Zużycie baterii przez CROS B jest takie same jak przez CROS II. 
Oznacza to, że również CROS B zużywa o 30% mniej energii 
w porównaniu do pierwszej generacji, Phonak CROS.

AutoSense OS
AutoSense OS automatycznie wykrywa dokładnie sytuację 
akustyczną w jakiej w danej chwili przebywa pacjent. Korzysta 
on z wielu funkcji, dokładnie je mieszając i tworząc ponad 
200 różnych ustawień.

Poziom możliwości aparatu słuchowego

Klasa pierwsza (B90)

Klasa biznes (B70)

Klasa ekonomiczna (B50)

Klasa podstawowa (B30)

Dostępne tryby mikrofonów dla CROS B

Manualny StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

 

Wszechkierunkowość

•

•

•

•

Automatyczny StereoZoom

•

1 StereoZoom: Improved speech understanding even with open fittings.  
Phonak Field Study News, April 2011



Life is on

At Phonak, we believe that hearing well is essential to living 
life to the fullest. For more than 70 years, we remain true to 
our mission by developing pioneering hearing solutions that 
change people’s lives to thrive socially and emotionally.

www.phonakpro.pl
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