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ממדים קטנים ביצועים גדולים

 DNA החדשנות של AB ושל Phonak התמזגו יחד כדי לספק 
 טכנולוגיות ביצועים משולבות אשר ישנו את האופן

 שבו אתה שומע.
סימוכין:

Buechner A, Dyballa K-H, Hehrmann P, Fredelake S, Lenarz T. Advanced beamformers .1 
for cochlear implant users in challenging listening conditions. Submitted to 

 Otology & Neurotology, 2013.

 Advanced Bionics. (2012) ClearVoice Clinical Results White Paper. .2

Geissler G, Arweiler I, Dyballa K-H et al.  Vorteil drahtloser Mikrofontechnik für das .3 
Sprachverstehen im Stoergeraeusch von bilateralen Cochlea-Implantat- Traegern. Presentation 

 at the annual conference of the German Audiological Society, Rostock, 2013.

*ממתין לאישור מסדיר בארצות הברית.
**לא מאושר לשימוש בקרב ילדים בארצות הברית.

חוברת זו לא מיועדת לשימוש או להפצה בארצות הברית.

 ,AB למידע נוסף על שמיעה עם שתלי שבלול של 
צור קשר עם הנציג המקומי שלך. 

Advanced Bionics מאת

שותפים לשמיעה טובה יותר

שטיינר מכשירי שמיעה
עבאס 10 חיפה 

Tel: 972-4-8521514
Fax: 972-4-8538938

www.steiner.co.il
info@steiner.co.il



קפיצת מדרגה
           קדימה
 בביצועים ובקישוריות אלחוטית 

instyle™  עם עיצוב אופנתי, ומודרני

DNA החדשנות של AB ו-Phonak התמזגו יחד ליצירת 
  *Naída CI Q70     (Naída CI)   , מעבד הצלילים 

החדש והמתקדם ביותר בעולם. 

 Naída CI משלב את הפתרונות המתוחכמים 

 ביותר מהמובילים במכשירי השמיעה

עם חידושים בשתלי שבלול.

גאים להציג

Advanced Bionics מאת

שותפים לשמיעה טובה יותר



הטוב מכל העולמות בפתרון אחד בעל ביצועים מעולים

תכונת Phonak UltraZoom עם טכנולוגיית הקישוריות 
Binaural VoiceStream Technology™

קישוריות Bluetooth אלחוטית ללא הגבלה

טכנולוגית AB מוכחת

עיצוב ™instyle קל כנוצה

ממדים קטנים ביצועים גדולים

 40% קטן יותר ממעבד הצלילים
AB הנסתר )מאחורי האוזן( הקודם של               

 55% שיפור
         בהבנת דיבור בסביבה רועשת1

 100% קישוריות אלחוטית
 למוצרי צריכה אלקטרוניים

שותפים לשמיעה טובה יותר



 55% שיפור
 בהבנת דיבור בסביבה רועשת

טכנולוגיה מתקדמת לביצועי שמיעה מעולים
שמיעה בתרחישים מציאותיים

 UltraZoom + קלירוויס )ClearVoice( משפרים את ביצועי 
השמיעה בסביבה רועשת

UltraZoom
 Phonak טכנולוגיה זו של שני מיקרופונים שהומצאה על-ידי
מול  שממוקם  מדובר  המגיע  בצליל  להתמקד  מתוכננת 

המאזין לשיפור הבנת הדיבור בסביבות רועשות.

 )ClearVoice™( קלירוויס
כמסייעת  קלינית  שהוכחה   ,(ClearVoice) קלירוויס 
יותר  טוב  משמעותי  באופן  דיבור  להבין  למושתלים 
בין  אוטומטי  באופן  להפריד  נועדה  רועשת,  בסביבה 

הרעשים המסיחים את הדעת לבין אות הדיבור.2

Buechner et al. 20131 :מחקר
AB ClearVoice + Phonak UltraZoom :עיבוד צלילים

תנאי בדיקה: משפטי Oldenburger ברעש בתצורת דיבור
 6.1 dB ≈ 55% :שיפור בהבנת דיבור

 1 dB ≈ 9% :גורם המרה

האפשרות הטובה ביותר לדיבור מלפנים
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 ZoomControl + קלירוויס )™ClearVoice( = שיפור בהבנת 
התמקדות בקולות בתנאי האזנה מורכבים עם UltraZoomדיבור בסטריאו

 ביצועים שמציבים אותך 
במושב הנהג

חידושי AB ו-Phonak עוזרים לך לקחת פיקוד על התקשורת שלך.  
עובדים יחד כדי לספק   ZoomControl-ו  (ClearVoice) **קלירוויס 
נוהג  בין אם אתה  דו-צדדיים.  למושתלים  דיבור משופרת  תפישת 
ברכב, יוצא לטיול, או יושב על ספסל, שמיעת האדם היושב לצידך 
היא קלה יותר מאי-פעם עם הטכנולוגיה הזו בסביבות של העולם 

האמיתי. 

ביצועים ללא תחרות

היכולת  קפה,  ובתי  למסעדות  ומשרדים  הרצאות  מאולמות 
לשמוע את האדם הנמצא מולך יכולה להיות מאתגרת בסביבות 
את  משפרת   Phonak של   UltraZoom טכנולוגיית  רועשות. 
הבנת הדיבור על-ידי התמקדות בדובר הנמצא מולך והפחתת 

הרעשים מהסביבה.

  שיפור22% 
 בהבנת דיבור בסביבה רועשת

Geissler et al. 20133 :מחקר
AB ClearVoice + Phonak ZoomControl :עיבוד צלילים
תנאי בדיקה: משפטי Oldenburger ברעש בתצורת דיבור

 2.4 dB ≈ 22% :שיפור בהבנת דיבור
 1 dB ≈ 9% :גורם המרה

האפשרות הטובה ביותר לדיבור מהצד noise
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האפשרות הטובה ביותר לדיבור מלפנים

Geissler et al. 20133 :מחקר
עיבוד צלילים: Phonak UltraZoom בשימוש מושתלים דו-צדדיים )ללא קלירוויס 

))ClearVoice(
תנאי בדיקה: משפטי Oldenburger ברעש בתצורת דיבור

 4 dB ≈ 36% :שיפור בהבנת דיבור
 1 dB ≈ 9% :גורם המרה
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100%              
      קישוריות אלחוטית 

   למוצרי צריכה אלקטרוניים

הזרמה אלחוטית מהתקני Bluetooth, טלפונים ואינספור קישוריות אלחוטית מובילה
מובילים,  מותגים  של  אחרים  אלקטרוניים  צריכה  מוצרי 

Nokia-ו Samsung , Apple כולל

Apple Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Apple® 

Samsung Electronics Co, Ltd. הוא סימן מסחרי רשום של Samsung

.Nokia Corporation הוא סימן מסחרי רשום של Nokia

שותפים לשמיעה טובה יותר
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עם  חכם  באופן  משתלבים   AccessLine™  אביזרי  ,Naída CI עם 
של  האולטימטיבית  הקישוריות  לצורך  בתעשייה  מובילות  טכנולוגיות 
שיחות  מוסיקה,  להזרמת   ComPilot-מ אלקטרוניים.  צריכה  מוצרי 
עליך,  האהובות  בתוכניות  לצפייה   TVLink S עד  אלחוטי,  באופן  ועוד 
 ™AccessLine נועד לעזור לך לשמוע דיבור טוב יותר בסביבה רועשת 

וליהנות מגישה חסרת תקדים למדיה הפופולרית של היום.

באופן  אותך  המקשרים  מתקדמים  ותפקוד  תכונות  מציע   ComPilot
שקוף  למוצרי Bluetooth, טלפונים ניידים, מחשבים, נגני מדיה, טלוויזיות, 
שומרת   AB-ב בחירה  נוספים.  רבים  מכשירים  וסוגי   FM ניווט,  מערכות 
אותך מחובר למדיה שמבדרת אותך, למוסיקה שמניעה אותך ולאנשים 

שאוהבים אותך.

בלי ידיים    שליטה מלאה    התראות קוליות

The AccessLine™ הפתרון האולטימטיבי בקישוריות אלחוטית

Phonak ComPilot
אביזר הזרמה אלחוטית

Phonak RemoteMic  
הפתרון האלחוטי למקומות    

רועשים  

שבשיחות  המאמץ  את  מונע  המשקל  קל   RemoteMic
דיבור  הזרמת  על-ידי  רועשים  במקומות  אחד-על-אחד 

ישירות לאוזן אחת או לשתיהן.

Phonak TVLink S  
חוויית הטלוויזיה האידיאלית  

גבוהה  באיכות  שמע  מזרים   Phonak TVLink S  אביזר 
 Phonak של  למכשיר שמיעה  או  צלילים  למעבדי  ישירות 
המועדפים  והסרטים  מההצגות  נהנים  שמושתלים  בעת 

עליהם.

AB myPilot  
שליטה מיידית ופרטי סטטוס  

עם  יחד  סטטוס  פרטי  ומציע  לשימוש  קל  זה  רחוק  שלט 
ולהגדרת  הקול  לעוצמת  לתוכניות,  בנגיעה אחת  שינויים 

הרגישות.

שותפים לשמיעה טובה יותר



Binaural VoiceStream Technology™ מספקים שמיעה טובה יותר בסביבות רועשות

DuoPhone  
הזרמה אוטומטית של שיחות טלפון לשתי    

האוזניים  
מזרימה   Phonak של  הזו  הייחודית  התכונה  בטלפון,  שימוש   בעת 
אוטומטית את הקול של המתקשר ישירות לשתי האוזניים עם השתלים 

עבור שמיעה בסטריאו והקלה על שיחות הטלפון.

ZoomControl  
טכנולוגיה של שני מיקרופונים לשיפור הבנת    

הדיבור  
שנמצא בצד  להתמקד בדובר  יכולת  מספקת   Phonak זו של  טכנולוגיה 

כלשהו של המאזין לשיפור השמיעה במקומות כגון מסעדות או ברכב.

QuickSync  
שליטה בנגיעה אחת בשני מעבדים  

אידיאלית לשמיעה דו-צדדית, תכונת QuickSync מבית Phonak מאפשרת 
כוונונים קלים, מיידיים ובו-זמניים בעוצמת הקול ובהגדרות התוכנית בשני 

יכולות עתידיות לתכונות של Phonakמעבדי הצלילים. 

Advanced Bionics מנצלת 20 שנים של חידושים בתחומי המיקרופונים מבית 

Phonak ליכולות קליטת דיבור מתקדמות.

מאפשרת כוונון עוצמת קול,   Phonak של Binaural VoiceStream בנגיעה אחת בלבד, טכנולוגיית
החלפת תוכניות, דיבור, ושיחות טלפון בו-זמנית בשני המעבדים, ומספקת שמיעה מסונכרנת לשתי 

.AB האוזניים. אתה יכול ליהנות מחוויית שמיעה דו-צידית נפלאה עם



למעבד צלילים של AB ולמכשיר שמיעה של Phonakטכנולוגיה בי-מודלית להזרמת מדיה בו-זמנית

מדיה  וסוגי  טלוויזיה  תוכניות  טלפון,  שיחות   ,FM מוסיקה,  להזרים  ניתן  כעת 

מכשיר  והן אל   AB מעבד צלילים של  הן אל  באופן אלחוטי  נוספים  רבים 

תוך שילוב טכנולוגיות המוגנות בפטנט כדי  בו-זמנית.   Phonak שמיעה של
ליצור חידושים המשפרים איכות חיים, AB ו-Phonak הן ללא ספק המובילות 

בשוק בשמיעה בי-מודלית.

הזרם אל
AB מעבד צלילים של

הזרם אל שני
AB מעבדי צלילים של

הזרם אל
מעבד צלילים של AB וגם

הזרם אל
Phonak מכשיר שמיעה של

שותפים לשמיעה טובה יותר



ביצועים מובילים

 )ClearVoice™( קלירוויס**  
טכנולוגיית שיפור הדיבור היחידה בתחום   

טכנולוגיית עיבוד הצלילים היחידה בשוק המוכחת קלינית כמספקת ביצועי שמיעה מעולים 
ברעש,2 קלירוויס (ClearVoice) נועדה לנתח באופן אוטומטי ולהתאים לכל מצב האזנה, תוך 

הפרדת רעשים מפריעים מדיבור. 

HiRes Fidelity 120™**  
הצליל המדויק ביותר  

אסטרטגיית הצלילים היחידה בתעשייה המשתמשת ב-120 פסים ספקטרליים כדי לספק פי 
5 יותר רזולוציית צליל מכל מערכת שתל שבלול אחרת, HiRes Fidelity 120 פותחה כדי 
לחשוף את כל מימדי הצליל, מהשכבות העשירות של מוסיקה ועד להבדלים הדקים של 

טון דיבור בעת שיחה.

 HiRes™ Optima**  
AB האסטרטגיה החדשה ביותר של  

אסטרטגיית עיבוד צלילים חדשה זו נועדה לניצול אופטימלי של חיי הסוללה תוך אספקת אותם 
.AB עם טכנולוגיית הכוונת הזרם הייחודית של HiRes Fidelity 120 ביצועים מעולים של

טכנולוגיות AB מוכחות

AB מציעה את הטכנולוגיה המתוחכמת ביותר ואת הצליל 

לאוזן  ביותר  הדומה  לשמיעה  ביותר  הגבוהה  ברזולוציה 
שומעת רגילה. חידושי AB, שפותחו לביצועים מעולים, עוזרים 

בעבודה,  להצליח  הספר,  בבית  להצטיין  למושתלים 
ולשמור על קשר עם יקיריהם.

T-Mic™ 2  
מיקום מיקרופון טבעי  

כמיקרופון היחיד בתעשייה הממוקם בפתח תעלת האוזן, T-Mic משתמש ביכולות איסוף הצלילים של האוזן החיצונית לצורך 
שמיעה טובה יותר בסביבה רועשת, ומאפשר לך ליהנות מטלפונים, אוזניות כפתור ואוזניות כמו כל אחד אחר.

)AutoSound™ ( אוטוסאונד  
התאמה אוטומטית לסביבות האזנה ייחודיות  

דאוטוסאונ (AutoSound) מתאים את עצמו באופן אוטומטי לסביבה שלך בדיוק כמו אוזן שוו
מעת רגילה. מסביבות שקטות לרועשות, אוטוסאונד (AutoSound) מתמודד עם טווח הקלט 
הדינמי הרחב ביותר בהשוואה לכל מערכת שתל שבלול כדי שתוכל לשמוע יותר מהעולם 

סביבך בפחות מאמץ.

)Aquamic( אקוומיק
היחיד בעולם

מיקרופון לשמיעה במים

לשימוש עם אביזרים שיפותחו בעתיד



ממדים קטנים ביצועים גדולים

ראשון בעולם
 AB מציעה את הראשון והיחיד בשוק 

 instyle™  במשקל נוצה ועיצוב 

למראה האהוב עליך.

אידיאלי לכל הגילאים והפעילויות

בקרת עוצמת קול ונורית חיווי בשלושה צבעים
 )ירוק, כתום, אדום)

AB פטנט של
T-Mic™ 2 מיקרופון

יחידת ראש אוניברסלית

מיקרופון

כבל יחידת הראש
)מסתובב ב-360 מעלות לנוחות מרבית)

סוללה

לחצן תוכנית

Phonak טכנולוגיה של שני מיקרופונים של
(מיקרופון קדמי ואחורי)

Advanced Bionics מאת



ממדים קטנים ביצועים גדולים
עם עיצוב אופנתי, קל משקל, Naída CI מציע צבעים כיפיים ואופנתיים, טכנולוגיות 

אוזן-לאוזן של Phonak וכן את יכולות ההזרמה האלחוטיות והבי-מודליות 
.instyle™ הראשונות בתחום לביצועי שמיעה גבוהים שהם גם תמיד

חבילת ביצועים מלאים
 Binaural VoiceStream עם טכנולוגיית Phonak UltraZoom תכונת 	• 

קישוריות Bluetooth אלחוטית ללא הגבלה 	•

טכנולוגית AB מוכחת 	•

עיצוב ™instyle קל כנוצה 	•

 ...AB בהשוואה למעבד הצלילים הנסתר )מאחורי האוזן( הקודם של 
ודק כמו מכשיר השמיעה החזק והמוביל בתחום!

קטן יותר 40%
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חדשים  ערמוני                 בז'                  אפור                 לבן       
צבעים

 instyle™  תמיד

מלוטש ואופנתי
עדינים  מגוונים  מודרני  עיצוב  מספק   Naída CI של  הצבעים  אוסף 

המביעים  אופנתיים  גוונים  ועד  העור  וגווני  השיער  עם  המתמזגים 
הצהרה אופנתית.

מעבד צלילים 
קודם

Naída CI מכשיר שמיעה

Advanced Bionics מאת



מגוון צבעים ליחידת הראש ולכבלים  instyle™ 
 wearing options and אפשרויות נשיאה ואביזרים

accessories
 instyle™  אפשרויות נשיאה ואביזרים 

יחידת ראש אוניברסלית
עם עיצוב מלוטש ופרופיל נמוך, יחידת הראש האוניברסלית פותחה 
לשימוש לאורך כל היום עם מעבד Naída CI. חמישה אורכים של 

כבלים וצבעים שונים זמינים כדי להתאים לאופן הנשיאה המועדף.

אורכי כבלים:   
9 ס”מ  •

11 ס”מ  •
14 ס”מ  •
24 ס”מ  •
30 ס”מ  •

חום כהה בז’  לבן  שחור 



אפשרויות לזווית מיקרופון וזוויות 
סטנדרטיות קטנות ושקופות

T-Mic 2
T-Mic 2 בעיצוב דיסקרטי להפליא וחדש לחלוטין, מגיע 

ובשלושה גדלים לכל האוזניים והגילאים עם שיפורים במ
.ראה האסתטי, בנוחות ובעמידות The T-Mic 2 גם מאו

 ,Bluetooth פשר לך להשתמש בטלפונים ניידים, התקני
MP3 ומכשירי שמע אחרים המופעלים בעזרת סוו  נגני

ללות, בדיוק כמו כל אחד אחר. 

זוויות סטנדרטיות
מחזיקים שקופים לאוזן כוללים  בגודל סטנדרטי וקטן, 

עיצוב מגע רך לתוספת נוחות.

הנאה משקט נפשי 

Naída CI בודק האזנה של
לך  מאפשר   Naída CI של  ההאזנה  בודק   מודול 
המערכת:  של  המיקרופונים  כל  את  בקלות  לבדוק 
על  המיקרופונים  שני  הראש,  יחידת  של  המיקרופון 

.T-Mic 2 המעבד, ואת

 instyle™  אפשרויות נשיאה ואביזרים  T-Mic™ 2 
חדש לחלוטין

לטלפונים

Bluetooth להתקני

MP3 לאוזניות ונגני



 instyle™  כוח בתקציב ובדרכים אפשרויות נשיאה ואביזרים

Naída CI תפסי
תפסים שמאליים וימניים מאפשר ללבוש 

את מעבד הצלילים על הגוף לתוספת 
חופש תנועה, אחיזה טובה יותר, ושיפור 

בנוחות לבעלי אוזניים קטנות או סגנון 
חיים פעיל.

Naída CI מתאם סוללה
לסגנון נשיאה קל משקל, מתאם הסוללה 

של Naída CI מאפשר לך לשאת את 
הסוללה לא על האוזן.

 AAA PowerPak אביזר
אפשרות נשיאה קלת משקל יותר עם 
 AAA PowerPak ,חיי סוללה ארוכים

מאפשר למושתלים לשאת את הסוללה 
לא על האוזן וליהנות מעד 129 שעות 

חיי סוללה.

אפשרויות מתח על האוזןאפשרויות הרכבה לא על האוזן
סוללות חד-פעמיות

עם 30 שעות חיי סוללה, סוללות אבץ-אוויר הן 
ואידיאליות לנסיעות ולזמנים שבהם חיבור לחש

מל אינו זמין.

סוללות PowerCel נטענות
סוללות נטענות PowerCel חסכוניות וידידותיות 

לסביבה, זמינות בשלושה גדלים עבור עד 16 
שעות חיי סוללה.

Naída CI PowerCel מטען
כשהוא כולל חיבור USB לניידות וגמישות, מטען 

Naída CI PowerCel מחזיק ארבע סוללות 
PowerCel טעונות לחלוטין, ואותך מחובר לעולם 

הצלילים.



בקשו את הטוב ביותר
טכנולוגיה מתקדמת ומובילה בתחום

ממדים קטנים ביצועים גדולים

 מעבד הצלילים החדש והמתקדם 
ביותר!

שותפים לשמיעה טובה יותר
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