
Phonak CROS B är en produkt för personer med ensidig 
hörselnedsättning som inte kan behandlas med hörapparat. Den bärs på 
örat utan hörsel tillsammans med en Belong™-hörapparat på det 
hörande örat. CROS B överför signalen från mikrofonen till 
hörapparaten. Hörapparaten tar emot signalen och överför den till det 
hörande örat, så att ljud som kommer från sidan utan hörapparat kan 
höras. CROS B har ingen akustisk utsignal.

CROS B är kompatibel med hörapparater på samtliga funktionsnivåer 
på Phonak Belong-plattformen. Den kan anpassas med Phonak 
Target 5.0 och senare versioner.

Phonak CROS B
ProduktinformationProduktinformation



Batteristorlek

Tryckknapp 

Volymkontroll

Nanohölje 

IP-märkning

Mått (L x B x D)

Vikt:

CROS demohållare

CROS SlimTube 

CROS Hook

CROS Tip

• Hållare som används för att hålla CROS på örat vid anpassning och demonstration
• Endast i demonstrationssyfte
• Medföljer varje Phonak CROS-enhet

• Standard SlimTube för CROS-enheter
• Tillgänglig som vänster, höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)
• Dome måste användas. Finns som öppen och stängd dome, samt power dome i tre storlekar (S, M, L)

• Slangfäste för att fästa en individuell öroninsats med standardslang till CROS 13-modeller
• Finns endast för CROS 13-modeller
• Medföljer samtliga CROS 13-enheter eller kan beställas separat (ordernummer: 048-0261)

• Specialtillverkad öroninsats för CROS-enheter
• Tillgänglig som vänster, höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

CROS B-13CROS B-312

13

•

•

•

IP681

31,6 x 14,4 x 8,4 mm
(1,24 x 0,57 x 0,33 tum)

2,15 g

312

•

•

IP681

26,6 x 10,8 x 6,9 mm
(1,05 x 0,43 x 0,27 tum)

1,3 g

1 IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har 
blivit godkänd i test där den kontinuerligt har nedsänkts i 1 meter djupt 
vatten i 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, 
enligt föreskrifter i standarden IEC60529. Det fanns inga spår av damm i 
höljet.

Produktbeskrivning

Insatsalternativ

Färger

P1 P3 P4

Sand Beige Sandalwood Chestnut

Hud och hår

P5

Champagne

01

Beige

P6 P7

Silver Gray Graphite Gray Velvet Black

P8 T7

Vit



Phonak Target™ 5.0 eller senare 
iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Programvara
Gränssnitt

Phonak CROS är aktiv vid anpassning med iCube II. Kunderna upplever fördelarna hos CROS-lösningen 
omedelbart och kan ge återkoppling vid anpassningstillfället.

Anpassning

Trådlöst kommunikationssortiment

Alla trådlösa tillbehör kan anslutas och användas med hörapparaten på det hörande örat. 
Om överföringssignalen tas emot av hörapparaten placeras signalen från CROS B automatiskt i kö.  
Anslutningen till CROS B återupptas automatiskt när överföringen från tillbehöret upphör.

CROS B erbjuder också Tal i starkt buller-programmet med 
StereoZoom. Det finns tillgängligt tillsammans med 
hörapparater med funktionsnivåerna B90 och B70. För lägre 
funktionsnivåer har CROS B Real Ear Sound och läge för 
rundupptagande mikrofon.

På det hörande örat gynnas CROS B-användare av alla 
Belong-funktioner som AutoSense OS. Det ger sömlösa 
övergångar och optimala inställningar för olika 
lyssningssituationer.

Viktiga funktioner

CROS B funktion

Demonstration av CROS vid anpassningen
CROS B är aktiv vid anpassning med iCube II. Detta leder till 
en snabbare och mer noggrann anpassningsprocess, eftersom 
klienten kan ge återkoppling direkt angående balansen mellan 
enheterna och ljudkvaliteten.    

StereoZoom
Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger upp 
till 60 % bättre taluppfattning1. StereoZoom är tillgängligt för 
funktionsnivåerna 90 (manuellt och automatiskt program) 
och 70 (manuellt program). 

 

CROS volymkontroll
Volymkontrollen för CROS B ger bättre komfort i buller 
genom att låta kunden justera CROS-signalens volym 
individuellt.

Lägre strömförbrukning
Strömförbrukningen för CROS B är densamma som för CROS 
II. 
Det innebär att CROS B också använder 30 % mindre ström 
jämfört med den första generationen, Phonak CROS.

AutoSense OS
AutoSense OS känner automatiskt av kundens exakta 
lyssningsmiljö i realtid. Den använder flera olika funktioner 
och blandar dem på ett korrekt sätt för att skapa över 200 
olika inställningar.

Hörapparatens funktionsnivå

Premium (B90)

Advancerad (B70)

Standard (B50)

Tillgängliga mikrofonlägen för CROS B

Manuell StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

Rundupptagande

•

•

•

Automatisk StereoZoom

•

1 StereoZoom: Förbättrad taluppfattning även med öppna anpassningar.  
Phonak Field Study News, april 2011



Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att 
delta i livet fullt ut.  I över 70 år har vi följt vår övertygelse 
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra 
användares liv, socialt och känslomässigt.

www.phonakpro.se
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