תכונות

Milo Plus

Certena Art
Nios Micro III

Versata Art
Nios Micro V

מס' הערוצים

4

6

66

אופן הפעולה האוטומטי
()SoundFlow

אין

רגיל ( 2תוכניות בסיס)

מתקדם ( 3תוכניות בסיס)

מס' תוכניות ידניות

222

222

4

כיווניות מיקרופונים

לא אדפטיבית

אדפטיבית ,בכל הערוצים יחד

אדפטיבית ,ב 62-ערוצים

מניעת צפצופים
()WhistleBlock
הנחתת רעשי סביבה
()NoiseBlock
הנחתת צלילים חזקים פתאומיים
()SoundRelax
אפשרות לויסות כיוון קליטה ע"י המשתמש
()ZoomControl

לא אוטומטית ,ב 4-ערוצים

אוטומטית ב 6-ערוצים

אוטומטית ב66-ערוצים

תכונות

Milo Plus

Certena Art
Nios Micro III

Versata Art
Nios Micro V

אפשרות שליטה בשני המכשירים באמצעות אחד מהם
((QuickSync
ביצוע בדיקת שמיעה באמצעות מכשיר השמיעה
((AudiogramDirect
חסימת רעשי רוח ((WindBlock

חסימת הדהוד ()EchoBlock

דחיסת תדרים ()SoundRecover

תיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו
()Data Logging
העברת שיחות טלפון לשני מכשירי השמיעה בו-זמנית
()DuoPhone
אפשרות להתאמת שלט רחוק

ב 66-ערוצים

Audeo Yes III
Audeo Smart III
Audeo Mini III

Audeo Yes V
Audeo Smart V
Audeo Mini V

Audeo Yes IX
Audeo Smart IX
Audeo Mini IX

6

66

22

רגיל ( 2תוכניות בסיס)

מתקדם ( 3תוכניות בסיס)

מתקדם מאוד ( 4תוכניות בסיס)

מס' תוכניות ידניות

*2

*4

*5

כיווניות מיקרופונים

אדפטיבית ,בכל הערוצים יחד

אדפטיבית ,ב 62-ערוצים

אדפטיבית ,ב 33-ערוצים

תכונות

מס' הערוצים
אופן הפעולה האוטומטי
()SoundFlow

מניעת צפצופים
()WhistleBlock
הנחתת רעשי סביבה
()NoiseBlock

אוטומטית ,ב 6-ערוצים

אוטומטית ב 66-ערוצים

אוטומטית ב 22-ערוצים

הנחתת צלילים חזקים פתאומיים
()SoundRelax
אפשרות לויסות כיוון קליטה ע"י המשתמש
()ZoomControl

**

תכונות

אפשרות שליטה בשני המכשירים באמצעות אחד מהם
((QuickSync

Audeo Yes III
Audeo Smart III
Audeo Mini III

***

Audeo Yes V
Audeo Smart V
Audeo Mini V

***

Audeo Yes IX
Audeo Smart IX
Audeo Mini IX

***

ביצוע בדיקת שמיעה באמצעות מכשיר השמיעה
((AudiogramDirect
חסימת רעשי רוח ((WindBlock

ב 66-ערוצים

ב 22-ערוצים

חסימת הדהוד ()EchoBlock
דחיסת תדרים ()SoundRecover
תיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו
()Data Logging
העברת שיחות טלפון לשני מכשירי השמיעה בו-זמנית
()DuoPhone
אפשרות להתאמת שלט רחוק

***

הערות

*

ב Audeo Mini -אין אופציה לתכניות ידניות.

ב Audeo Yes -הגישה לתוכניות היא באמצעות שלט רחוק בלבד.
ב Audeo Smart -הגישה לתוכניות היא באמצעות לחצן בגוף המכשיר.

**

ב Audeo Mini -אין גישה לתכונה זו.

ב Audeo Yes -הגישה היא באמצעות שלט רחוק בלבד.

***

ב Audeo Smart -בלבד.

תכונות

Naida I

Naida III

Naida V

Naida IX

מס' הערוצים

6

6

66

22

אופן הפעולה האוטומטי
()SoundFlow

אין

רגיל ( 2תוכניות בסיס)

מתקדם ( 3תוכניות בסיס)

מתקדם מאוד ( 4תוכניות בסיס)

מס' תוכניות ידניות

222

222

4

5

כיווניות מיקרופונים

היקפית

היקפית

אדפטיבית ,בכל הערוצים יחד

אדפטיבית ,ב 33-ערוצים

מניעת צפצופים
()WhistleBlock
הנחתת רעשי סביבה
()NoiseBlock
הנחתת צלילים חזקים פתאומיים
()SoundRelax
אפשרות לויסות כיוון קליטה ע"י המשתמש
()ZoomControl

לא אוטומטית ,ב 6-ערוצים

אוטומטית ב 6-ערוצים

אוטומטית ב 66-ערוצים

אוטומטית ב 22-ערוצים

תכונות

Naida I

Naida III

Naida V

Naida IX

אפשרות שליטה בשני המכשירים באמצעות
אחד מהם ((QuickSync
ביצוע בדיקת שמיעה באמצעות מכשיר
השמיעה ((AudiogramDirect
חסימת רעשי רוח ((WindBlock
חסימת הדהוד ()EchoBlock
דחיסת תדרים ()SoundRecover
תיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו
()Data Logging
העברת שיחות טלפון לשני מכשירי
השמיעה בו-זמנית ()DuoPhone
אפשרות להתאמת שלט רחוק

ב 66-ערוצים

ב 22-ערוצים

