
Productinformatie

Phonak Draadloze Communicatie Portfolio

We hebben goed geluisterd zodat we precies weten wat er voor u belangrijk is. Elke nieuwe generatie producten is gebaseerd 
op deze inzichten. Deze inzichten hebben geleid tot een scala aan accessoires die de stemmen opvangen die uw klanten 
willen en moeten verstaan. Voor de accessoires in onze Draadloze Communicatie Portfolio hoeft u niets meer te doen dan op 
een knop te drukken. Daarbij zijn ze ook gemakkelijk te laten zien - een goede manier om de voordelen aan uw cliënten te 
bewijzen. Ze bieden ongeëvenaard spraakverstaan in lawaai en over afstand, televisie kijken en naar muziek luisteren worden 
plezieriger en handsfree gebruik van de telefoon is een sensatie. We hebben de barrières weggehaald voor het succesvol 
passen van de draadloze accessoire en presenteren u graag ons verbeterde aanbod van zeer effectieve communicatie-
apparaten - Draadloze Communicatie Portfolio van Phonak



Roger Pen - De brug naar een beter verstaan

Functieoverzicht
• Bewezen Roger spraak-in-ruis-prestaties
• Volledig automatische keuze van microfoonmodus
• Handmatige optie microfoonmodus
• Beschikbaar in de kleuren Sterling Silver, Petrol of Ruby
•  ’Zoom in op’ zachte stemmen in stille omgevingen en over 

afstand
• Audio-input voor verbinding met multimedia-apparatuur
•  Bluetooth-versie 4.0 voor verbinding met een mobiele 

telefoon
• Gebruik van meerdere microfoons in een netwerk
• Bedrijfstijd: 7 uur 
• Bedrijfstijd met een actief Bluetooth-gesprek: 5 uur 
•  Bedieningsbereik: 10 meter (standaard)
                                20 meter (ideale omstandigheden)

Hoe te gebruiken

Luisteraar Spreker

Roger Clip-On Mic – De brug naar een beter verstaan

Functieoverzicht
• Bewezen Roger spraak-in-ruis-prestaties
• Geavanceerde microfoon beamforming
• Audio input voor verbinding met multimedia 
• Gebruik van meerdere microfoons in een netwerk
•  Bedrijfstijd: 6 uur 
•  Bedieningsbereik: 10 meter (standaard)
                                20 meter (ideale omstandigheden)

Hoe te gebruiken

SprekerLuisteraar

Onze universele, geavanceerde draadloze microfoon helpt mensen met gehoorverlies om 
meer spraak te verstaan zelfs bij ruis en over een afstand. De Roger Pen is ontworpen met het 
oog op discretie en stijl, en biedt adaptieve draadloze transmissie, volledig geautomatiseerde 
instellingen, breedbandaudio-Bluetooth voor gebruik met mobiele telefoons, tv-verbinding en 
een audio input om naar multimedia te luisteren. Het kan ook gebruikt worden met andere 
Roger Pens en Roger Clip-On Mics in een microfoon-netwerk. De Roger Pen kan op een tafel 
worden gelegd, in de hand worden gehouden of op de kleding van de spreker worden 
bevestigd.

Deze compacte microfoon gebruikt adaptieve draadloze transmissie om mensen met gehoorverlies te 
helpen meer spraak te verstaan in lawaai en over een afstand. Het is ideaal voor gebruik door een 
partner of vriend en heeft een audio-input voor het luisteren naar multimedia en een verbinding voor 
de televisie.  Het kan ook gebruikt worden met andere Roger Clip-On Mics en Roger Pens in een 
microfoon-netwerk.

Phonak Draadloze Communicatie Portfolio - Overzicht



Phonak DECT CP1 - Voor het beste verstaan van telefoongesprekken 

Functieoverzicht
• Uitpakken en gebruiken: geen aanpassen nodig
•  Audioverzending naar beide hoortoestellen tegelijkertijd
• Volumeverhoging met één druk op de knop (tot +15 dB)
• Aparte knoppen voor volumeregeling
• Handsfree optie via de luidspreker
• Bereik tot 300 m
• Ook geschikt voor de hele familie
• Rechtstreekse kiesknop voor een urgent nummer
• Antwoordapparaat
•  Compatibel met alle draadloze Phonak hoortoestellen

Hoe te gebruiken

Deze geavanceerde draadloze telefoon is gemakkelijk te gebruiken en heeft essentiële functies die 
specifiek zijn ontworpen voor mensen met gehoorverlies. Het grootste voordeel van de Phonak DECT 
CP1 is de gelijktijdige verzending van het geluid naar beide hoortoestellen, waardoor spraakverstaan 
wordt geoptimaliseerd. 

Phonak PilotOne - De essentiële afstandsbediening

Functieoverzicht
• Toegang op afstand tot FlexControl
•  Snelle en gemakkelijke instelling met Phonak Target 

aanpassoftware
• Eenvoudige volume- en programmaselectie
• Startknop voor perfecte oriëntatie
• LED-lampje voor visuele bevestiging tijdens werking 
• Toetsvergrendelingsfunctie
•  Ondersteunt alle draadloze hoortoestellen van Phonak, 

inclusief Petite-toestellen
• Standaard alkalinebatterij (1xAAA/LR03/AM4 1,5V)
• Oogje voor sleuteldraagriem

Koppelen

Sluit het toestel aan op de aanpascomputer met behulp van een mini-USB-stekker.  

Verwijder de batterij voordat u verbindt met de mini-USB-kabel.

De elegante PilotOne is ontworpen voor moeiteloze bediening op afstand van het hoortoestel en 
bruikbaarheid. De FlexControl-/volume-instellingen van de hoortoestellen worden volledig ondersteund. 
De afstandbediening is gemakkelijk af te stellen voor de draadloze en niet-draadloze hoortoestellen van 
uw cliënt.



Phonak RemoteMic – De lichtgewicht draadloze microfoon

Functieoverzicht
• Omnidirectionele microfoon
• Volumeregelaar 
• Op batterijen en oplaadbaar
• Eenvoudig te bedienen clip
• Bluetooth 2.1+EDR-standaard
• Tot 8 uur gebruikstijd per keer opladen
• Maximaal 20 meter bedrijfsbereik
• Eenvoudige instelling en gebruik
• Compleet met veiligheidskoord en beschermtasje

Hoe te gebruiken

power

audio

Maximaal 20 meter

Hoortoestel

Phonak ComPilot RemoteMic

Spreker

De draadloze microfoon RemoteMic is een gemakkelijke oplossing voor één op één-gesprekken in een 
beetje ruis. De RemoteMic wordt vastgeklemd op de kleding van de spreker. In combinatie met de 
ComPilot wordt de stem van de spreker rechtstreeks naar de hoortoestellen verstuurd, over een afstand 
tot 20 meter. De microfoons van het hoortoestel worden automatisch gedempt terwijl het signaal van 
de RemoteMic wordt ontvangen.

Phonak ComPilot - De slimme 3-in-1 accessoire

Functieoverzicht
• Beste verzending van geluidskwaliteit voor telefoneren
• Ondersteund Bluetooth 2.1+EDR-standaard 
•  Ingebouwde afstandsbediening voor draadloze 

hoortoestellen van Phonak
• Draadloze binaurale streaming van audiosignalen
• VoiceAlerts voor gemakkelijke interactie met 
hoortoestellen
• Meer dan 8 uur continue streamingtijd per keer opladen
• Directionele microfoon met spraakverbeteraar
• 3,5 mm stereoaansluiting, Europlug

•  Verwisselbare neklus, 2 lengtes: 73 cm en 53 cm
Hoe te gebruiken

Uw stem

Stem van de beller is hier 
hoorbaar

Hoortoestellen

Draadloos signaalBluetooth

Stem van de  
beller

De multifunctionele ComPilot verbindt draadloos met alle draadloze hoortoestellen van Phonak en heeft 
een geïntegreerde afstandsbediening die ook zonder de neklus werkt. Met VoiceAlerts ontvangen 
klanten gesproken berichten van de ComPilot, bijvoorbeeld met Identificatie beller. ComPilot verandert, 
samen met de TVLink S en RemoteMic, een scala aan communicatieve uitdagingen in puur luistergenot 
voor uw cliënten.



Phonak TVLink S – De ideale tv-ervaring

Functieoverzicht
• Testmodus voor een snelle audiocheck
• Complete set inclusief voedingseenheid en kabels
• Snelle en eenvoudige installatie
• Bluetooth 2.1+EDR-standaard
• Oplaadpoort voor ComPilot 
• Grote knoppen voor eenvoudige bediening
• Maximaal 30 meter zendbereik
• Digitale volume-aanpassing met audiovisuele feedback
• Visuele feedback bij afwezige audio input

Wat te doen bij verbindingsproblemen
Indien het tv-systeem geen analoge uitgangen voor het 
audiosignaal biedt, is een D/A-omvormer (076-0011) nodig 
om het TVLink S basisstation aan te sluiten op de tv. Op de 
foto ziet u hoe u de D/A-omvormer moet aansluiten.

Hoe te gebruiken

power

audio

power

audio

power

audio

Kabel

TVLink S-basisstation

TVLink S-basisstation

ComPilot

ComPilot

Maximaal 30 
meter (100 ft)

Hoortoestellen

RemoteMic

1

3 2

Het Phonak TVLink S basisstation, gebruikt met ComPilot, zet een draadloos Phonak hoortoestel om 
naar een lichtgewicht draadloze headset met een bereik tot 30 meter. Het biedt stereogeluidskwaliteit 
en is in slechts 60 seconden geïnstalleerd. Het systeem is binnen 60 seconden gebruiksklaar voor de 
eerste installatie dankzij echte plug & play en de eenvoudige installatieprocedure. 

De Phonak ComPilot koppelen met de Phonak RemoteMic of het  
Phonak TVLink S-basisstation

ComPilot koppelen: Houd de knoppen ‘<>’ en ‘+’ 
tegelijkgedurende 2 seconden ingedrukt.
 
Met RemoteMic: Houd de '+'-knop ingedrukt(1.) 
terwijl het apparaat wordt ingeschakeld (2.) 
 
Of met TVLink: druk de Aan-/uitknop 5 seconden in

5 sec.

2 sec.

2.
1.

Als u de ComPilot besteld hebt met de RemoteMic of het TVLink S-basisstation als een complete set, dan zijn beide 
onderdelen al gekoppeld met elkaar. Als de RemoteMic of het basisstation apart wordt verkocht van de ComPilot, moeten ze 
handmatig gekoppeld worden met de ComPilot voor ze gebruikt kunnen worden.
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Oplossingenhandboek

Microfoon 

 

 

Streaming 

Het voeren van  

telefoongesprekken 

•

•

•

•

•

•
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•

•

Lawaai; een of meer gesprekspartners

Eén-op-één gesprekken over twee meter; een beetje 

ruis

Eén spreker over afstand

Ad-hocspreker\ of meerdere sprekers over afstand

TV/HiFi2 (audio-output apparaten)

PC3 /Laptop/draagbare muziekspeler

Thuis

Mobiele telefoon, IP-telephonie3, bureautelefoon1

Phonak ComPilot
Phonak TV Link S met 

ComPilot
Phonak RemoteMic, 

ComPilot

1 MDA200 telefoonadapter is vereist
2 DA-omvormer is vereist als analoge audio-uitgang niet beschikbaar is
3 BTD500 USB audio-adapter Art. 076-0856 wordt aanbevolen als er problemen zijn met de Bluetooth-verbinding 

3 BTD500 USB-adapter 076-08561 Adapterset voor de bureautelefoon 076-0031 2 D/A-omvormer 076-0011

Overzicht koppelen, aanpassen en programmeren

De Target aanpassoftware van Phonak herkent ComPilot en 
PilotOne automatisch als ze voor het eerst worden 
aangesloten op de aanpascomputer via een mini-USB-
stekker. Indien gewenst kunnen alle accessoires handmatig 
worden geïdentificeerd of worden geselecteerd op het 
scherm [Instruments] > [Accessories] (Hoortoestellen > 
Accessoires). 

Voor het beste resultaat is het mogelijk de vooraf berekende 
automatische streamingprogramma's af te stellen. Ga om de 
accessoires te configureren naar het scherm[Fitting] > 
[Device options] (Aanpassing > Hoortoestelopties).

Koppeling benodigd

Instelbaar in aanpassoftware

Instelbare streamingprogramma's 

Aangepaste instructies

Phonak PilotOne

Ja

Ja

- 

Ja

Phonak ComPilot

Ja, voor afstandsbediening

Ja

Telefoon en muziek via Bluetooth, 

audio-input en FM

Ja
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Roger Pen, 2 geïnte-
greerde ontvangers

Roger Clip-On Mic,  
2 geïntegreerde 

ontvangers
Roger Clip-On Mic, 
Roger X, ComPilot Phonak DECT CP1

Roger Pen, Roger X, 
ComPilot

Roger Pen

Ja *

Geen configuratie nodig

Volledig automatisch 

-

Phonak TVLink S/ RemoteMic

Bluetooth-koppeling met ComPilot

-

Bluetooth audio & RemoteMic/FM 

Ja

Roger Clip-On Mic

Ja *

Geen configuratie nodig

Volledig automatisch 

-

*Verbinden met uw Roger-ontvangers:

Roger Pen Roger Clip-On Mic

0-10 cm /
0-4 inch

0-10 cm /
0-4 inch



Life is on
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We laten ons inspireren door de wensen van iedereen die vertrouwt 
op onze kennis, ideeën en zorg. Door op een creatieve manier de 
grenzen van de technologie op te zoeken,
ontwikkelen we innovaties waarmee mensen kunnen horen, 
verstaan en meer van het leven en de geluiden kunnen genieten. 

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen. 
Leef zonder beperking. Life is on.

www.phonakpro.com


