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When your hearing aids adapt

מכשירי שמיעה המתאימים את
עצמם אוטומטית לכל צליל וקול
פונאק  -משנים חיים

חברת פונאק מציגה:

פלטפורמת Belong
מכשירי ,Audéo B
 Audéo B-Rנטענים!
 Belongהיא הפלטפורמה החדשה והמתקדמת
.
ביותר של חברת
מאפייני הפלטפורמה החדשה כוללים שורה של
טכנולוגיות חדשניות המתמקדות ביצירת האזנה
נוחה ותפעול פשוט וקל .לא משנה היכן אתם
נמצאים ,אתם יכולים לסמוך על מכשירי השמיעה
שלכם שיעשו את העבודה באופן אוטומטי
ואופטימלי עבורכם.
בנוסף ,לראשונה מוצעים מכשירי שמיעה נטענים,
ללא צורך בהחלפת סוללות– 3שעות טעינה ו24-
שעות שימוש ,הכוללות  80דקות קישוריות!

 - AutoSense OSמערכת ההפעלה האוטומטית
היעילה ביותר עם "חישה אוטומטית" משופרת
תפקוד שמיעתי וביצועים ללא תחרות במצבי
שמיעה ביומיום.
הסתגלות אוטומטית לכל צליל בסביבה-ללא צורך
לשנות באופן ידני את התוכניות או הגברת המכשיר.

מכשירי שמיעה
המסתגלים באופן
אוטומטי לכל צליל
בסביבה
Over 200 distinct settings
& multiple features

It’s blending not
switching

It draws from multiple features, while accurately
blending them to create over 200 distinct settings.

AutoSense OS senses your clients listening
environment in real-time.

מה שהופך את דגמי ה Audéo B-וAudéo B-R-
למיוחדים ,היא מערכת הפעלה ייחודית שנקראת
 ,AutoSense OSמערכת "חישה אוטומטית".
החישה האוטומטית ייעודית להבנת דיבור
מקסימלית ,איכות צליל גבוהה והאזנה נוחה.
המערכת מנתחת את הקולות בסביבה כל 0.4
שניות ויכולה לזהות אם אתם במסעדה ,במכונית,
בקונצרט או בבית .המערכת מאפשרת שמיעה
מיטבית בסביבות האזנה מגוונות ,באמצעות
הסתגלות אוטומטית של מכשירי השמיעה
לתכונות הספציפיות לסביבה .המערכת מבטיחה
את ביצועי השמיעה הטובים ביותר ,כל הזמן.
אין מדובר במעבר פשוט בין תוכניות אלא בשינויים
הדרגתיים ואדפטיביים בין למעלה מ 200-מצבי
האזנה שונים בהתאם לסביבה המשתנה.
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זה לא משנה איפה אתם או מה אתם עושים ,מכשירי
השמיעה  Audéo Bפותחו על מנת לאפשר לכם חיים
קלים ונוחים .עכשיו ,עם מכשירי השמיעה הנטענים
 Audéo B-Rתוכלו ליהנות מ 24-שעות* של שמיעה
בטעינה אחת קצרה ופשוטה.

* תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל 80דקות הזרמת מידע
אלחוטית.

הבנה טובה יותר על רקע רעש חזק
 60%שיפור בהבנת דיבור (עם מכשירי השמיעה/
ללא מכשירי שמיעה) על ידי התמקדות במקור קול
יחיד בסביבה רועשת.

הבנת דיבור טובה יותר
 20%הבנת דיבור טובה יותר הודות לבחירת
הגדרות אופטימליות באופן אוטומטי לעומת ידני
במצבי האזנה ביומיום.

שמיעה טובה יותר בעת האזנה במכונית
 37%פחות מאמץ באמצעות הפחתת הרעש ברכב
ויצירת סביבת האזנה יציבה המאפשרת תקשורת
קלה ,לעומת טכנולוגיות קודמות.

שמיעה טובה יותר של קולות חלשים
 10%שיפור בהבנת דיבור חלש ,לעומת
טכנולוגיות קודמות.

חווית מוזיקה טבעית
מכשירי  Belongדורגו במקום הראשון באיכות
צלילי מוזיקה בהשוואה למתחרים.

חדש!

SoundRecover 2
שמיעת צלילים בתדר
גבוה

מכשירי שמיעה נטענים

מנגנון ייחודי לדחיסת תדרים המאפשר הנגשה
של התדרים הגבוהים ושמיעה מיטבית של אותיות
שורקות (כגון ש ,ס ,ז ,צ) וצלילים סביבתיים כגון
ציוץ ציפורים .התוצאה הינה מובנות דיבור טובה
יותר ,בייחוד על רקע רעש.
לראשונה  -מנגנון אדפטיבי בהתאם לצרכים
האישיים ולצלילים הנקלטים על-ידי המכשירים.

 24שעות* פעילות רצופות לאחר  3שעות
בלבד של טעינה.
מכשיר השמיעה בעל הטעינה המהירה ביותר
לזמן השימוש הארוך ביותר הקיים כיום.
תפעול פשוט וקל ,ללא התעסקות מיותרת של
החלפת סוללות.
סוללת ליתיום-יון מובנית נטענת פורצת דרך.

התאמה לצרכים
האישיים שלכם
מכשירי השמיעה  Audéo Bמגיעים ב 5-דגמים,
 9צבעים ו 4-רמות ביצוע לבחירתכם .המכשירים
בעיצוב חדש ובעלי עמידות גבוהה לאבק ולחות
(.)IP-68

Includes a groundbreaking
rechargeable model

Audéo B-R

Audéo B-13

Audéo B-312T

Audéo B-312

Audéo B -10

Phonak Mini Charger
•

Phonak Power Pack
•
•

* תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל 80-דקות הזרמת מידע
אלחוטית.

אביזרי עזר אלחוטיים
לשדרוג מכשירי
השמיעה שלכם
 Phonak Audéo B-Rהינו המכשיר היחיד בעולם
בעל סוללת ליתיום מובנית המספיקה ל 24-שעות*
שמיעה רצופות בטעינה אחת פשוטה של  3שעות
בלבד .מכשירי שמיעה נטענים המשלבים ביצועים
גבוהים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר עם טכנולוגיית
סוללה פורצת דרך.

במקרה שאתם ממהרים ,תוכלו לסמוך על טעינה
קצרה של  30דקות שתספק לכם עד  6שעות של
פעילות מלאה .בנוסף ,עבור  Audéo B-Rניתן
לרכוש אביזרי טעינה מתוחכמים ונוחים לשימוש,
המאפשרים טעינה בכל מקום בו אתם נמצאים.

לא עוד בעיות בהחלפת סוללות חד פעמיות ,קטנות
וקשות לתפעול .עכשיו אתם יכולים ליהנות מהחופש
ומהביטחון לדעת ש  Audéo B-Rטעון ומוכן ללוות
אתכם לאורך ימים ארוכים ...ולילות ,במידת הצורך.

* תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה ועד ל 80דקות הזרמת מידע
אלחוטית.

פונאק מציעה מגוון אביזרי עזר אלחוטיים כדי
לשפר עוד יותר את חווית ההאזנה.
אם אתם מתקשים לשמוע בזמן צפייה בטלוויזיה,
בשיחת טלפון או בהאזנה ממרחק ,פונאק פיתחו
פתרונות אלחוטיים המאפשרים שמיעה טובה יותר
של מגוון מקורות שמע כגון טלפון ,טלוויזיה ,מחשב
נייד GPS ,ועוד .בנוסף ,הם מאפשרים לכם לשמוע
ולהבין יותר דיבור בסביבות רועשות ובמרחק מהדובר.

אנו בפונאק מאמינים ,ששמיעה טובה היא
תנאי חיוני על מנת למצות את מה שיש
לחיים להציע .כבר למעלה מ 70-שנה ,אנו פועלים
בהתאם למשימה שלקחנו על עצמנו ,על-ידי פיתוח
פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים
את חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג
רגשית וחברתית.
www.phonakpro.com
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