Ακουστικές λύσεις για όλους
από την Phonak
Phonak Belong και Venture

Μήπως εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο
αντιμετωπίζει δυσκολία στην ακοή;
Η ικανότητα της ακοής είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, που οι
περισσότεροι το θεωρούν δεδομένο. Η ακοή είναι ένα δώρο, της δίνουμε όμως ουσιαστική
σημασία; Η δυσκολία ακοής μειώνει δραστικά την ικανότητα να κατανοήσουμε την ομιλία.
Θεωρείτε ότι κάποιο από τα παρακάτω ερωτήματα σας αντιπροσωπεύει;
Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να έχετε
δυσκολία στην ακοή.
I	
Μήπως νομίζετε ότι οι άνθρωποι γύρω σας μουρμουρίζουν;
I	
Αυξάνετε την ένταση της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου;
I	
Σας είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσετε τη φωνή ενός άντρα σε σύγκριση με μιας

γυναίκας ή ενός παιδιού;
I	
Σας είναι δύσκολο να ακούσετε το κουδούνι της πόρτας ή το τηλέφωνο;
I	
Όταν είστε σε κόσμο ή σε ένα εστιατόριο με φασαρία, σας είναι δύσκολο

να παρακολουθήσετε τις ομιλίες;
I	
Έχετε την τάση να περιορίζετε τις κοινωνικές σας δραστηριότητες γιατί σας είναι
δύσκολο να ακούτε και να επικοινωνείτε;
I	
Μήπως κάποιος από το κοντινό σας περιβάλλον, σας έχει αναφέρει ότι έχετε
πρόβλημα με την ακοή σας;
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Το ακοόγραμμά σας
Ο ακοοπροθετιστής σας θα εξετάσει την ακοή σας σε κάθε αυτί και τα αποτελέσματα
μπορείτε να τα δείτε σε ένα ακοόγραμμα, όπως παρακάτω:
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Όταν οι φωνές είναι λιγότερο καθαρές
Η απώλεια ακοής μπορεί να έρθει σταδιακά, χωρίς να το συνειδητοποιήσετε από την αρχή.
Ορισμένοι ήχοι συνεχίζουν να ακούγονται ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται πιο αδύναμοι. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα η επικοινωνία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη απαιτώντας περισσότερη
προσπάθεια, κυρίως σε υψηλούς τόνους που είναι πιο δύσκολοι να ακουστούν και να
κατανοηθούν. Υψηλοί τόνοι, φθόγγοι και σύμφωνα όπως «θ», «ξ», «σ», «φ», «χ» και «ψ»
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητα μας να κατανοήσουμε την ομιλία. Γι’ αυτό άτομα
με δυσκολία ακοής συχνά λένε «Μπορώ να ακούσω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέγεται.»
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Ακουστικές λύσεις από την Phonak
Κατανοήστε καλύτερα όπου κι αν βρίσκεστε
Η ζωή προορίζεται για να την ζεις.
Αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένεια και σε
φίλους ή απλά απολαμβάνοντας τη ζωή
ακούγοντας τους ήχους της φύσης είναι
απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας
μας. Έχουμε ακούσει με προσοχή χρήστες
ακουστικών βαρηκοΐας καθώς και ακοοπροθετιστές, και έχουμε κατανοήσει τί είναι αυτό
που έχει ουσιαστική σημασία. Η εύκολη
και άνετη επικοινωνία είναι το κλειδί για να
συμμετέχετε και να είστε ο εαυτός σας.
Τα βοηθήματα ακοής έχουν σχεδιαστεί
για να προσαρμόζονται αυτόματα στο

ακουστικό περιβάλλον που βρίσκεστε,
επιτρέποντας να κινείστε ελεύθερα
από τη μία ακρόαση στην άλλη. Είτε
βρίσκεστε σ’ ένα θορυβώδες εστιατόριο,
στο αμάξι, σε μία συναυλία, είτε
απλά κάθεστε σπίτι, τα προϊόντα μας
προσαρμόζονται σε κάθε ακουστικό
περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται η δική
σας επέμβαση – σαν να μην φοράτε
ακουστικό βαρηκοΐας. Η εξαιρετική
κατανόηση της ομιλίας σε ποικίλες
καταστάσεις σας κρατά σε επαφή
με το περιβάλλον, η επικοινωνία είναι
πλέον πραγματική απόλαυση.
Swiss Quality

«Δεν είστε μόνοι. Υ
 πάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια
άνθρωποι με δυσκολία ακοής και εφαρμόζονται περισσότερα
από εννιά εκατομμύρια ακουστικά το χρόνο.»
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Προγράμματα, χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα
Η ζωή σας, ένα τοπίο γεμάτο ήχους
Όπου κι αν πάτε, ό, τι και αν κάνετε, θα είστε σε θέση να ακούτε και να καταλαβαίνετε
με αυτοπεποίθηση. Κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας όχι μόνο
να ακούτε αλλά και να κατανοείτε καλύτερα σχεδόν σε κάθε κατάσταση, όσο δύσκολη
και αν είναι. Η προηγμένη τεχνολογία στις πλατφόρμες Phonak Belong και Venture
προσφέρει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα,
να εμπλουτίζουν την ακουστική σας εμπειρία καθημερινά. – Η εταιρεία Phonak είναι
η επιλογή για όσους απαιτούν το καλύτερο από τα ακουστικά τους βοηθήματα.
Λαμβάνοντας ήχους και από τα δύο αυτιά
Τα αυτιά μας λειτουργούν ως ένα σύστημα. Το ένα αυτί συλλέγει ήχους από τα αριστερά
και το άλλο από τα δεξιά. Αν μόνο το ένα αυτί λειτουργεί σωστά, η προέλευση του ήχου
είναι αδύνατο να προσδιοριστεί. Επιπλέον, και πιο σημαντικό, η ποιότητα του ήχου
και η κατανόηση του λόγου είναι καλύτερες όταν και τα δύο αυτιά βοηθούνται.

Speech
in Car

Speech
in Noise

Comfort
in Echo
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Binaural VoiceStream Technology™
Η μοναδική τεχνολογία Binaural VoiceStream Technology™, ανιχνεύει
την ομιλία και εξασφαλίζει ξεκάθαρη ακοή και στα δύο αυτιά. Έτσι, θα μπορείτε
να κατανοείτε ακόμα περισσότερους ήχους σε διαφορετικές καταστάσεις.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε επιλεγμένα χαρακτηριστικά
και πλεονεκτήματα (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 10).
Phonak AutoSense OS
Αυτόματη προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο ακουστικό περιβάλλον
Το έξυπνο λειτουργικό σύστημα Autosense OS είναι ο «εγκέφαλος» των ακουστικών
βαρηκοΐας Phonak Venture. Αυτό σημαίνει ότι το ακουστικό αξιολογεί με ακρίβεια
το περιβάλλον που βρίσκεστε και σας προσφέρει μία άνετη και αέναη εμπειρία ακρόασης
όλη τη διάρκεια της ημέρας σας.

Music

Calm

Comfort
in Noise

ENHANCED
Speech in
Loud Noise
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Τα καθημερινά σας οφέλη σε επίπεδο απόδοσης
Τα προϊόντα της σειράς Phonak Belong και Venture, είναι διαθέσιμα σε 4 επίπεδα τιμής και
απόδοσης. Μαζί με τον ακοοπροθετιστή σας, θα βρείτε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές
σας ανάγκες.
Premium (P)
Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει ανθρώπους που περιμένουν μόνο το καλύτερο από τα
ακουστικά τους. Το ολοκληρωμένο σύνολο πρωτοποριακών χαρακτηριστικών και λύσεων
που διαθέτουν, ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες ακοής. Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας
υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την κατανόηση ακόμη και στις πιο δύσκολες
ακουστικές καταστάσεις.
Advanced (A)
Η τέλεια ισορροπία απόδοσης και τιμής. Ένα εντυπωσιακό σύνολο χαρακτηριστικών που
ενισχύει την ικανότητα της ακοής σε ποικίλες ακουστικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε μέτρια επίπεδα θορύβου.

Οι ακουστικές σας ανάγκες
Προσωπικές
συζητήσεις

Συζητήσεις
με συναδέλφους

Τηλεφωνικές
κλήσεις

Τηλεόραση

Ομιλία
από απόσταση

Premium (P)

I

I

I

I

I

Advanced (A)

I

I

I

I

I

Standard (S)

I

I

I

I

Essential (E)

I

8

Standard (S)
Ιδανικό για τους ανθρώπους που δίνουν αξία στα χρήματά τους και θέλουν
υψηλή τεχνολογία στην καλύτερη τιμή. Διαθέτουν μια σειρά από ανταγωνιστικά
προηγμένα χαρακτηριστικά και την ικανότητα να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις
της καθημερινότητας σε ελάχιστα έως μέτρια επίπεδα θορύβου.

Essential (E)
Τα προϊόντα Essential έχουν σχεδιαστεί για άτομα που αναζητούν μια
προσιτή αλλά αποτελεσματική λύση για την ενίσχυση της καθημερινής
επικοινωνίας, ενώ βρίσκονται ως επί το πλείστον σε ήσυχο περιβάλλον.

Μουσική

Συζητήσεις
σε εστιατόριο

I

I

I

I

Οδηγώντας

I

Κοινωνικές
εκδηλώσεις

I

Υπαίθριες
δραστηριότητες

I

Επίσκεψη
σε μουσείο

I
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Χαρακτηριστικά και οφέλη με μία πρώτη ματιά
P

A

S

E

Speech in noise
Μειώνει τον θόρυβο γύρω σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε
στη συζήτηση απέναντί σας

I

I

I

I

Calm situation
Δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον ακρόασης, όταν θέλετε να χαλαρώσετε ή να
απολαύσετε μία άμεση, χαλαρή συζήτηση.

I

I

I

I

SoundRecover
Ακούτε πιο εύκολα τους υψηλούς τόνους όπως κελάηδισμα, τις φωνές των
παιδιών ή το κουδούνι της πόρτας.

I

I

I

I

WhistleBlock
Εξαλείφει το σφύριγμα από το ακουστικό βαρηκοΐας για να μπορείτε
να επικεντρωθείτε στη συζήτηση, χωρίς να ανησυχείτε για τυχόν διακοπή.

I

I

I

I

NoiseBlock
Μειώνει τον κουραστικό θόρυβο του περιβάλλοντος, όπως η κυκλοφορία ή το
συνεχές βουητό, χωρίς να επηρεάζει την κατανόησή σας.

I

I

I

I

I

I

I

Acoustic phone
Επικοινωνείτε με το σταθερό τηλέφωνο ή το κινητό καλύτερα. Η φωνή του
καλούντος μεταδίδεται ασύρματα και στα δύο ακουστικά.

I

I

I

Music
Προσφέρει μία πλούσια και ολοκληρωμένη εμπειρία όταν ακούτε
την αγαπημένη σας μουσική.

I

I

Speech in 360°
Επιλέγει αυτόματα την κατεύθυνση της ομιλίας και βελτιώνει την ευκρίνεια,
χωρίς να βλέπετε τον ομιλητή π.χ. κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών
συναντήσεων ή στην οδήγηση.

I

I

Speech in loud noise*
Καθιστά ευκολότερη την κατανόηση του ομιλητή μπροστά μας, όπως
για παράδειγμα σε συνάντηση με φίλους σ’ ένα εστιατόριο.

I

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

Comfort in noise
Μειώνει τους άβολα δυνατούς ήχους και βελτιώνει την ακουστική σας.

Speech in care
Απολαύστε το ταξίδι και τη συνομιλία με λιγότερη προσπάθεια.
Speech in wind
Απολαύστε συζητήσεις ακόμα και τις ημέρες με πολύ αέρα π. χ κατά τη βόλτα
στην εξοχή.
Comfort in echo
Μειώνει την ηχώ και κάνει την ακρόαση σε μεγάλα δημόσια κτήρια πιο άνετη.

*

Διατίθεται ως επιπλέον πρόγραμμα στα ακουστικά
βαρηκοΐας της κατηγορίας Advance
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I
I
I

P Premium S Standard
A Advanced E Essential

Διαθέσιμα μοντέλα ακουστικών βαρηκοΐας
Ενδοωτιαία (ΙΤΕ)
Αυτά τα μοντέλα έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να ταιριάζουν στο σχήμα του
ακουστικού πόρου προσφέροντας μέγιστο όφελος και την καλύτερη δυνατή
άνεση. Είναι διαθέσιμα σε πολλές αποχρώσεις του δέρματος, είναι διακριτικά
και πολύ αποτελεσματικά. Τα μικρότερα μοντέλα τοποθετούνται στο κανάλι
του αυτιού σας και είναι σχεδόν αόρατα. Είναι κατάλληλα για ήπια
έως σοβαρή απώλεια ακοής.

Nano – CIC

ITC – Concha

Ανοιχτού τύπου (RIC)
Μικρότερα από τα συνήθη οπισθοωτιαία μοντέλα, ανταποκρίνονται
σε ήπιες έως σοβαρές δυσκολίες ακοής. Μπορούν να φορεθούν άνετα
πίσω από το αυτί και είναι διαθέσιμα σε πολλά διαφορετικά χρώματα,
μορφές και σχέδια.
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312

312T
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Οπισθοωτιαία (BTE)
Τα μοντέλα BTE είναι διαθέσιμα για όλους τους βαθμούς δυσκολίας ακοής
και, όπως υποδηλώνει το όνομα, μπορούν να τοποθετηθούν άνετα πίσω
από το αυτί. Τα μοντέλα αυτά είναι διαθέσιμα σε πολλά διαφορετικά
χρώματα, μορφές και σχέδια.

M

P

SP

UP
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Ενδοωτιαία (ΙΤΕ) ακουστικά βαρηκοΐας

Phonak Virto™
Μικρό μέγεθος, μεγάλη απόδοση
Το Phonak Vitro συνδυάζει την τεχνολογία εκτύπωσης 3D μ’ έναν ολοκαίνουργιο
σχεδιασμό υλικού για να σας προσφέρει εξαιρετική απόδοση και άνεση. Δε θα
συνειδητοποιείτε ούτε εσείς αλλά και κανένας άλλος, ότι φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας,

Σχεδιασμός και χρώματα
H Phonak Vitro διαθέτει ποικιλία χρωμάτων
και μοντέλων, ανάλογα με τι σας ταιριάζει.
Μαζί με τον ακοοπροθετιστή σας, μπορείτε
να επιλέξετε την καλύτερη λύση που
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τρόπου
ζωής και τις ακουστικές σας ανάγκες.

Συνδυασμοί χρωμάτων:

Tan

Pink

Transparent

Red
Transparent

Blue
Transparent

Διαθέσιμα μεγέθη:

αόρατο
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μικρό

Ανοιχτού τύπου (RIC) ακουστικά βαρηκοΐας

Phonak Audéo™ B

Νέα προηγμένη επαναφορτιζόμενη τεχνολογία

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε έως 24 ώρες* εξαιρετικής
ακουστικής εμπειρίας με μία φόρτιση… Life is on.
Τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Audéo Β δημιουργήθηκαν
για να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη. Με το λειτουργικό
σύστημα AutoSense OS, τα επαναφορτιζόμενα ακουστικά
βαρηκοΐας της Phonak προσαρμόζονται αυτόματα στο
ακουστικό περιβάλλον. Έτσι, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε
κάτι στις συσκευές σας, απολαμβάνετε ασύγκριτη ακουστική…
όπου κι αν βρίσκεστε! Και με την επαναφορτιζόμενη
τεχνολογία Audéo Β-R, απολαμβάνεται έως 24 ώρες*
αδιάκοπης λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση.
Η σειρά Audeo B διαθέτει 5 μοντέλα, 4 επίπεδα απόδοσης
και 9 εναλλακτικές χρωματικές επιλογές αθέατης εφαρμογής

Audéo B-10

Sand Beige
P1

Audéo B-312

Sandalwood
P3

Audéo B-312T

Chestnut
P4

Champagne
P5

Audéo B-13

Silver Gray
P6

Audéo B-R

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Alpine White
T7

Beige
01

* Βάσει αποτελεσμάτων σε πλήρη φόρτιση, και μέχρι 80 λεπτά ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε το www.phonakpro.com/evidence
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Οπισθοωτιαία (BTE) ακουστικά βαρηκοΐας

Phonak Bolero™ B

Νέα προηγμένη επαναφορτιζόμενη τεχνολογία

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε έως 24 ώρες* εξαιρετικής
ακουστικής εμπειρίας με μία φόρτιση... Life is on.
Τ α μοντέλα της σειράς Phonak Bolero B ανταποκρίνονται σε ήπια
έως πολύ σοβαρή απώλεια ακοής. Επιπλέον, διαθέτουν το πλήρως
εξοπλισμένο ακουστικό βαρηκοΐας Phonak Β-PR, το οποίο είναι
σχεδιασμένο ώστε να καλύψει τις ακουστικές ανάγκες ακόμα
περισσότερων ανθρώπων. Συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με τις
προηγμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων-λιθίου. Τώρα
μπορείτε να απολαύσετε την ελευθερία σας, γνωρίζοντας ότι τα
Bolero Β-PR της Phonak είναι πάντα σε λειτουργία για να σας
συνοδεύουν σε μεγάλες μέρες… και νύχτες, εάν χρειαστεί!
Η σειρά Bolero B διαθέτει 4 μοντέλα, 4 επίπεδα απόδοσης και 9 εναλλακτικές
χρωματικές επιλογές

Bolero B-M

Sand Beige
P1

Bolero B-P

Sandalwood
P3

Bolero B-SP

Chestnut
P4

Champagne
P5

Bolero B-PR
Με T-coil και ρυθμιστή έντασης

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

* Βάσει αποτελεσμάτων σε πλήρη φόρτιση, και μέχρι 80 λεπτά ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε το www.phonakpro.com/evidence
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Alpine White
T7

Beige
01

Οπισθοωτιαία (BTE) για μεγάλες και
υπολειμματικές απώλειες ακοής

Ενισχυμένες λύσεις ακοής
Πρόσβαση σε ακόμα περισσότερη καθημερινή επικοινωνία
Απολαύστε ακόμα περισσότερες μοναδικές
στιγμές της ζωής σας, με τις ενισχυμένες
λύσεις ακοής της Phonak. Η σωστή
ακρόαση και η κατανόηση της ομιλίας
σε διάφορες καταστάσεις είναι αυτό που
θέλετε από το ακουστικό σας βοήθημα.
Η Phonak με το Naída™ V έχει αναπτύξει
ένα προηγμένο ακουστικό βαρηκοΐας
ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύσει την
ακουστικότητα στην καθημερινή σας ζωή.
Συνδυάζοντας τελευταίας τεχνολογίας
προϊόντα όπως η τεχνολογία Roger™,
με 62% καλύτερη κατανόηση της ομιλίας
σε θόρυβο (σε σχέση με την φυσιολογική
ακοή), προσφέρουν επιπλεον πρόσβαση
σε διάφορες ακουστικές συνθήκες.

ακουστικότητα και κρυστάλλινο ήχο.
Είναι ανθεκτικά στο νερό και την σκόνη
για επιπλέον σιγουριά και αξιοπιστία.
Το Naída V είναι διαθέσιμο σε τρία μοντέλα
και σε 11 διαφορετικούς χρωματισμούς.
Γεφυρώνοντας το χάσμα
της κατανόησης
Τα ασύρματα μικρόφωνα Roger είναι
ευπροσάρμοστα και μοντέρνα, παρέχοντας
κατανόηση σε θόρυβο και από απόσταση.
Μειώνουν το θόρυβο του περιβάλλοντος
κρατώντας σας πάντα σε επαφή με κάθε
κατάσταση ακρόασης. Είναι πλήρως
αυτοματοποιημένα και εύκολα στη χρήση.

Ακούστε περισσότερα από ό,
τι μπορείτε να φανταστείτε
Το Phonak Naída V είναι ένα δυνατό
ακουστικό βαρηκοΐας που προσφέρει
μια εντελώς νέα εμπειρία ακρόασης.
Με πρόσβαση σε ήχους υψηλής
συχνότητας, παρέχει βελτιωμένη
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Λύσεις για παιδιά

Παιδιατρικές λύσεις Phonak
Ένα παιδί δεν είναι ένας μικρός ενήλικας
Θέλετε το καλύτερο για το παιδί σας, το ίδιο και εμείς στην Phonak. Για περισσότερες
από 4 δεκαετίες έχουμε αφιερωθεί στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών
με δυσκολίας ακοής, και έχουμε αναπτύξει καινοτόμες και έξυπνες λύσεις που
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τα πρώτα λόγια αγάπης από την
μαμά ή τον μπαμπά, τα αστεία με τους φίλους, το σχολείο. Τα ακουστικά βαρηκοΐας
Phonak βοηθούν στο παιδί σας να ακούει και να συμμετέχει παντού.
Φτιαγμένο για παιδιά
Ο συνδυασμός των ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Sky™ V και των ασύρματων συστημάτων Roger προσφέρει στο παιδί σας την απόλυτη λύση ακρόασης για κάθε περίπτωση.
Είτε αφορά ομιλία σε κοντινή απόσταση, από απόσταση ή σε ένα θορυβώδες μέρος,
οι παιδιατρικες λύσεις Phonak δίνουν στο παιδί την δυνατότητα να εξερευνήσει τον κόσμο
με αυτοπεποίθηση.

Ανακαλύπτουν τον κόσμο
με αυτοπεποίθηση
Τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Sky™ V
είναι μοναδικά στο είδους τους.
Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά
& εφήβους και για κάθε είδους
δυσκολία ακοής. Χρησιμοποιώντας
τεχνολογία αιχμής και αξιολογώντας
κάθε στοιχείο του τρόπου ζωής τους,
δημιουργήσαμε μοναδικά ακουστικά
βοηθήματα προηγμένης αισθητικής
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και λειτουργικότητας. Τα μοντέλα
Sky V διαθέτουν επίσης, φωτεινή
ένδειξη ώστε να γνωρίζετε πάντα, πότε
το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ανοιχτό, αν
το πρόγραμμα Roger είναι ενεργό ή όταν
η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

και φυσικοί. Είναι σημαντικό σε βρέφη
και νήπια η συνεπής πρόσβαση σε όλο
το φάσμα των ήχων για τη σωστή ανάπτυξη
του λόγου και της ομιλίας.
Με το SoundRecover2, η ομιλία βελτιώνεται
Τεχνολογία SoundRecover για πρόσβαση σημαντικά ώστε όντας έφηβοι να μπορούν
σε όλο το φάσμα των ήχων
να ακούν και να αλληλεπιδρούν στο
Δώστε στο παιδί σας τη δυνατότητα
περιβάλλον που ζουν με αυτοπεποίθηση.
μέγιστης πρόσβασης σε όλο το φάσμα των
Design και χρώματα
ήχων με την τεχνολογία SoundRecover2.
Έχει σχεδιαστεί, ώστε να λαμβάνει υψηλούς Τα Phonak Sky V διατίθενται σε 5 διαφορετικά
τόνους, φθόγγους και σύμφωνα όπως, «θ», μοντέλα για ήπιες έως σοβαρές απώλειες
ακοής. Με 16 εναλλακτικές χρωματικές
«ξ», «σ», «φ», «χ» και «ψ» διευκολύνοντας
προτάσεις και 7 διαφορετικά χρώματα
έτσι τους μικρούς χρήστες στην διάκριση
γωνίας, υπάρχει το ιδανικό μοντέλο Sky V
και την ξεκάθαρη ακοή. Παράλληλα,
για κάθε παιδί.
όλοι οι λοιποί ήχοι παραμένουν καθαροί

Βρείτε τον ιδανικό συνδυασμο χρωμάτων στο www.phonak.com/mixmatch
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Λύσεις ελέγχου & συνδεσιμότητας Phonak

Ασύρματα αξεσουάρ Phonak
Ενισχύστε την απόδοση των ακουστικών βαρηκοΐας σας
Η σύγχρονη τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΐας κάνει την ακρόαση και την
κατανόηση απολαυστική στις περισσότερες καταστάσεις. Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο,
βλέποντας τηλεόραση ή ενώ βρίσκεστε σ’ ένα θορυβώδες μέρος, ενώ παρακολουθείτε
μία συζήτηση. Μπορεί κάποιες φορές να μην τα καταφέρνετε. Αυτό είναι το σημείο, στο
οποίο τα ασύρματα αξεσουάρ της Phonak επεμβαίνουν.
Συνδέστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας σ’ ένα δέκτη bluetooth απλά με το πάτημα ενός
κουμπιού. Ο ήχος προσαρμόζεται αυτόματα στις δικές σας ανάγκες. Απολαύστε την αγαπημένη σας ταινία ξανά με την οικογένεια σας, επικοινωνήστε με παλιούς φίλους άνετα
στο τηλέφωνο ή ακούστε το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου, χωρίς να χρειάζεται
να αυξήσετε την ένταση. Ανακαλύψτε τα οφέλη των ασύρματων αξεσουάρ της Phonak
και ζητήστε από τον ακοοπροθετιστή σας μία επίδειξη.

Phonak PilotOne – Το διακριτικό τηλεχειριστήριο
Το Phonak PilotOne είναι ένα μικρό τηλεχειριστήριο
που επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση έντασης και
επιλογής προγραμμάτων από τον χρήστη.
18

Phonak ComPilot/ComPilot Air
μαζί με Phonak TVLink
Το Phonak ComPilot και ComPilot Air
συνδέει ασύρματα τα ακουστικά σας
με το τηλέφωνο, τα MP3 και πολλές
άλλες συσκευές Bluetooth. Λαμβάνει
τον ήχο από την πηγή του και τον
μεταφέρει απευθείας στα ακουστικά
σας με στερεοφωνική ποιότητα ήχου.
Σε συνδυασμό με το Phonak TVLink,
το ComPilot ή ComPilot Air θα μεταδώσει
απευθείας το αγαπημένο σας τηλεοπτικό
πρόγραμμα στα ακουστικά σας, σε υψηλή
ποιότητα ήχου. Το ComPilot ελέγχει
την ένταση και σας επιτρέπει να ακούτε
με άνεση, χωρίς να επηρεάζει την ένταση
στους υπολοίπους που απολαμβάνουν
το ίδιο πρόγραμμα.

Phonak RemoteMic- το πανάλαφρο
ασύρματο μικρόφωνο
Το μικρό και ελαφρύ Phonak RemoteMic
είναι η εύκολη λύση για συνομιλίες
από απόσταση. Τοποθετείται στα ρούχα
του ομιλητή, μεταδίδοντας τη φωνή
του απευθείας και στα δύο ακουστικά
βαρηκοΐας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ασύρματες λύσεις της Phonak,
επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
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Ασύρματο τηλέφωνο Phonak DECT
Κρατώντας επαφή με φίλους
Έχει συμβεί αμέτρητες φορές – είστε στο σπίτι, προσπαθώντας να απολαύσετε μια
τηλεφωνική συνομιλία με έναν φίλο. Αλλά η τηλεόραση είναι ανοικτή και τα παιδιά
παίζουν ή ακούνε μουσική. Υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος και είναι πολύ ενοχλητικό.
Τελικά, αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, ακόμα και αν χάσετε την επαφή
με τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν.
Το ασύρματο τηλέφωνο Phonak DECT
αν και μοιάζει με ένα συμβατικό
τηλέφωνο, στην πραγματικότητα είναι
πολύ πιο ισχυρό, μεταδίδοντας τον
ήχο και στα δύο αυτιά ταυτόχρονα,
μειώνοντας τον θόρυβο και αυξάνοντας
την κατανόηση της ομιλίας. Διαθέτει
επιπλέον «λειτουργία ενίσχυσης» για τις
στιγμές που δεν φοράτε τα ακουστικά
σας. Και επειδή είναι ένα κανονικό
τηλέφωνο, όλη η οικογένεια μπορεί
να το χρησιμοποιήσει.
Το ασύρματο τηλέφωνο
Phonak DECT είναι ιδανικό για:
I	
Για το σπίτι
I	
Για μικρά γραφεία
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Η αποστολή μας

Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν απομονωμένοι από ανθρώπους και πράγματα που αγάπησαν
και παθιάστηκαν με αυτά. Κι όλα αυτά γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ακοή.
Δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε μια τέτοια κατάσταση. Και, γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι εμείς στη Phonak μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γνωρίζουμε πώς η ζωή βελτιώνεται
όταν αποκαθίσταται η ακοή. Είμαστε όμως και ανικανοποίητοι. Γι’ αυτό πιστεύουμε
ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα για όλους τους ανθρώπους
με δυσκολία ακοής. Μαζί με τους συνεργάτες μας, ακοοπροθετιστές σε όλο τον κόσμο,
δεσμευόμαστε πλήρως στην καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με την απώλεια
ακοής, γκρεμίζοντας τα εμπόδια, εξερευνώντας νέους και καινοτόμους τρόπους, βοηθώντας
όλους τους ανθρώπους με δυσκολία ακοής, να επανασυνδεθούν με την ομορφιά των ήχων.

Σημεία Phonak
Η εταιρεία Phonak είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής λύσεων για την ακοή. Με το εκτεταμένο
δίκτυό της, μέσω θυγατρικών και αντιπροσώπων, έχει ενεργή παρουσία σε περισσότερες
από 100 χώρες.
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Τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak ταιριάζουν απόλυτα στον
τρόπο ζωή σας
Όποιος κι αν είναι ο βαθμός απώλειας
της ακοής σας – από ήπια έως
υπολειμματική – τα ακουστικά συστήματα
Phonak θα ταιριάξουν απόλυτα στην
καθημερινότητά σας. Με πλούσια

γκάμα μεγεθών και χαρακτηριστικών,
ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί να σας
βοηθήσει ώστε να κάνετε τη σωστή
επιλογή απόλυτα προσαρμοσμένη
στις δικές σας ανάγκες.

Ενισχυμένες επιδόσεις
Χάρις στη προηγμένη τεχνολογία
τους, τα ακουστικά βαρηκοΐας Phonak
επιτρέπουν την σχεδόν απεριόριστη
πρόσβαση στην επικοινωνία. Κάποιες φορές
όμως χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση. Αυτός
είναι ο λόγος που η Phonak έχει αναπτύξει
μια πλούσια γκάμα ασύρματων αξεσουάρ

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις
δυνατότητες των ακουστικών βοηθημάτων.
Μιλώντας στο τηλέφωνο, βλέποντας
τηλεόραση ή σε ένα θορυβώδες
περιβάλλον, η Phonak προσφέρει τις
βέλτιστες προτάσεις που ταιριάζουν
στο δικό σας τρόπο ζωής.

Ας ταξιδέψουμε μαζί προς
μια καλύτερη ακοή.
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Life is on
Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες όλων όσων
εξαρτώνται από τις γνώσεις, τις ιδέες και την φροντίδα μας.
Αμφισβητώντας τα όρια της τεχνολογίας, δημιουργούμε συνεχώς
καινοτομίες που βοηθούν τους ανθρώπους με δυσκολία ακοής
να κατανοήσουν και να απολαύσουν περισσότερο τους πλούσιους
ήχους της ζωής.
Λειτουργήστε ελεύθερα. Επικοινωνήστε με αυτοπεποίθηση.
Ζήστε χωρίς περιορισμούς. Life is on.
www.phonak.com
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