המכשיר הראשון בעולם
המאפשר ליהנות משמיעה
בהתאמה אישית ביומטרית

Phonak Virto B
Phonak Virto B Titanium

סדרת Virto B
 Phonak Virto Bהיא הסדרה החדשה והמתקדמת ביותר
של מכשירים תוך אוזניים של חברת פונאק ,המתאימים
לירידות שמיעה קלות עד חמורות.
דגמי הסדרה מטמיעים טכנולוגיות חדשניות המאפשרות
שמיעה ללא מאמץ.
הסדרה כוללת  7דגמים ומספר רמות ביצוע.

Phonak Virto B-13

Phonak Virto B-10

Phonak Virto B-312
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דגמי  Virto Bמהווים פתרון מיטבי עבור אלה המעוניינים
במכשירי שמיעה תוך אוזניים מתקדמים המאפשרים ביצועים
גבוהים לצד התאמה אישית המעניקה רמת אסתטיקה
גבוהה.

Virto B
פונאק מציגה את המכשיר הראשון בעולם
המשתמש בטכנולוגיה של כיול ביומטרי!
תוכנת המחשב האחראית על תכנון המבנים המותאמים
מודדת ומנתחת את המאפיינים האנטומיים הייחודיים של כל
אוזן ואוזן .היא מזהה מעל ל  1600 -נקודות מידע ביומטריות
ומחשבת אותן לתוך הגדרות ההתאמה והכיול של כל מכשירי
.Virto B
הכיול משפיע לא רק על צורתם החיצונית של המכשירים
אלא גם על מאפייני ההגברה ,כדי להתאימם באופן מושלם
למבנה הייחודי של האוזן.

הגדרות אלו נשמרות בזיכרון של מכשיר השמיעה ומבטיחות
יכולות גבוהות של דיוק והתאמה .הכיול הביומטרי במכשירי
 Virto Bמאפשר חישוב נכון יותר של מאפייני ההגברה
וכתוצאה מכך משתפרת תפיסת הדיבור על רקע רעש.

טכנולוגיות מתקדמות לתפקוד
שמיעתי מיטבי בכל מצב
מערכת הפעלה AutoSense OS
להתאמה אוטומטית של מכשירי השמיעה לכל צליל

בכל מקום בו אתם נמצאים ישנם קולות וצלילים המשתנים
באופן דינמי ותמידי .למכשירי  Virto BוVirto B Titanium-
מערכת הפעלה ייחודית  - AutoSense OSמערכת "חישה
אוטומטית" ,המנתחת את הקולות והצלילים בסביבתכם
ומתאימה את מכשירי השמיעה שלכם אליה באופן אוטומטי,
ללא צורך בשינוי ידני של תוכניות או בשינוי עוצמת
המכשיר .כל שעליכם לעשות הוא להדליק את מכשירי
השמיעה והם כבר יתאימו את עצמם אוטומטית לסביבה.

Binaural Voicestream TechnologyTM
להבנת דיבור טובה יותר במצבי שמיעה משתנים
שמיעה בשתי אוזניים טובה משמיעה באוזן אחת ,היא
מלאה ומדוייקת יותר .טכנולוגית Binaural Voicestream
 Technology TMמחברת בין שני מכשירי השמיעה
שלכם( ,בדגמים עם קישוריות ועם שני מיקרופונים)
ומאפשרת הזרמת סיגנל האודיו מצד לצד .טכנולוגיה
זו מאפשרת שיפור בהבנת דיבור על רקע רעש ובמצבי
שמיעה מאתגרים כגון :שיחה בטלפון ,שיחה מרובת
משתתפים ,או שיחה עם אדם הנמצא מאחור או מהצד.

הבנת דיבור טובה יותר
על רקע רעש חזק
 60%שיפור בהבנת דיבור בסביבות רועשות הודות ליכולת
להתמקד בקולו של דובר יחיד על רקע רעש.

הבנת דיבור טובה יותר
הודות להסתגלות אוטומטית
של המכשירים לסביבה
 20%שיפור בהבנת הדיבור הודות להתאמה האוטומטית
של המכשירים למצבי ההאזנה המשתנים ,במקום הבחירה
הידנית של המשתמש בתכניות בהתאם למצב ההאזנה.

שמיעה טובה יותר בזמן נסיעה
 37%שיפור בתפיסת דיבור בזמן נסיעה ברכב .הפחתת
עוצמת הרעש מאפשרת שמיעה טובה יותר והתקשורת בזמן
הנסיעה הופכת קלה יותר לעומת טכנולוגיות קודמות.

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

חווית מוזיקה טבעית
מכשירי  Belongדורגו במקום הראשון באיכות צלילי מוזיקה
בהשוואה למכשירים של מתחרים.

Virto B Titanium

מכשירי השמיעה  Virto B Titaniumהם מכשירים תוך
אוזניים חדשניים ,הקטנים ביותר שיוצרו אי פעם בחברת
פונאק! המכשירים עשויים מטיטניום (מתכת הנמצאת
בשימוש בתחום הרפואה) ,הם קטנים מאוד ,עמידים ביותר
ובעלי משקל נמוך במיוחד.
הם מתאימים לירידות שמיעה קלות עד חמורות וקיימים
בשתי רמות ביצוע.
מתכת הטיטניום ממנה עשויים המכשירים ,ידועה בחוזקה
ובעמידותה.
היא חזקה פי  15מאקריליק אשר משמש לבניית מכשירים
תוך אוזניים אחרים.
חוזקה של המתכת מאפשרת לנו לבנות מעטפת שהיא
ב  50% -דקה יותר ממבנים אקריליים ובכך להקטין את
מכשיר השמיעה ב  26% -בהשוואה למכשירים קודמים!
בנוסף ,בזכות הקטנה של  60%בגודל רכיבי האלקטרוניקה
הצלחנו לשפר משמעותית את שיעור ההתאמה למכשירים
קטנים ביותר מסוג  IICולהגדיל אותו ב .64% -

חוזקה של הטיטניום מקטין משמעותית את הסיכוי לשבר או
פגיעה במעטפת המכשיר!

למכשירי  Virto B Titaniumחיי סוללה
מוארכים ב 20%בהשוואה למכשירים תוך
אוזניים קודמים.
במכשירי  Virto B Titaniumבית הסוללה מגיע בצבע לפי
האוזן ,כחול בשמאל ואדום בימין כך שתוכלו בקלות לזהות
איזה מכשיר מתאים לאיזו אוזן.
בנוסף ,המיקרופונים עמידים יותר בהשוואה למכשירים
קודמים משום שהם מובנים ומוגנים בתוך בית הסוללה.
ניתן להזמין את המכשירים עם כפתור המאפשר שליטה ומעבר
בין תוכניות או עם שלט מגנטי המאפשר שליטה ללא כפתור.

אביזרי השמיעה האלחוטיים של פונאק
משדרגים את מכשירי השמיעה שלכם! *
פונאק מציעה מגוון רחב של אביזרי שמיעה אלחוטיים על
מנת לשדרג את התפקוד של מכשירי השמיעה שלכם ולספק
לכם איכות חיים כפי שלא הכרתם קודם.
המטרה היא לאפשר לכם להבין אפילו יותר בזמן צפייה
בטלויזיה ,דיבור בטלפון הנייד או האזנה למוזיקה.

אביזרי העזר מאפשרים לכם להשתתף בשיחה באופן מלא
במצבים רועשים או כאשר קיים מרחק בינכם לבין הדובר.
לכל צורך – אביזר מתאים!
*עבור מכשירים עם קישוריות

Life Is On
אנו בפונאק מאמינים ,ששמיעה טובה היא תנאי חיוני על מנת
למצות 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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