טבלת השוואה בין הדגמים של פלטפורמת בילונג Belong
תכונה
מספר תוכניות אוטומטיות

תוכניות
אוטומטיות

תכניות
ידניות

 Speech In Loud Noiseהתמקדות באלומת קליטה
צרה ,המאפשרת להתמקד במדויק בדובר בסביבה רועשת
 Speech in Carהפחתת רעשים במכונית ,כדי ליצור
סביבת האזנה נוחה לתקשורת קלה ומאמץ מופחת
 Musicתוכנית אוטומטית ומשופרת למוסיקה
 Comfort in Echoשיפור הנוחות במצבי הדהוד
 Calm situationסביב שקטה
 Speech in noiseדיבור ברעש
 Comfort in noiseנוחות ברעש
מספר תכניות ידניות
 Speech In 360°בחירת כיוון הדובר באופן אוטומטי והזרמת
סיגנל הדיבור לאוזן השנייה ,ללא צורך להפנות את הפנים לכיוון
הדובר
 Speech In Windהבנת דיבור טובה יותר על רקע רעש
רוח
מספר ערוצים
 UltraZoomכיווניות מיקרופונים

מאפיינים
נוספים

 - EchoBlockמנגנון אדפטיבי לביטול הדהוד
 Sound Relaxהנחתת צלילים חזקים פתאומיים
 Wind Blockחסימת רעשי רוח
 DuoPhoneהעברת שיחות טלפון
לשני מכשירי השמיעה בו זמנית
 Flex Controlשליטה חכמה באמצעות וסת העוצמה
על כלל מאפייני המכשיר (כגון הנחתת רעשים וכיווניות)
 Flex Volumeשליטה חכמה בעוצמה,
על-פי עקומת השמיעה של המשתמש
 Real Ear Soundחיקוי מאפייני האפרכסת
 Tinnitus Balanceהפחתת טנטון ע"י מחולל רעש
 Audiogram directביצוע בדיקת שמיעה
באמצעות מכשיר השמיעה
 Data Loggingתיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו
 Sound Recover2דחיסת תדרים
 Whistle Blockמניעת צפצופים
 Quick Syncאפשרות שליטה בשני המכשירים
באמצעות אחד מהם
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UltraZoom
- Essential
כיווניות
אדפטיבית ב8-
ערוצים יחד

X
X

X

X

X

X
X
X
X

אפשרות להתאמת שלט רחוק ושימוש באביזרי עזר
AOV
 Auto Acclimatizationהתאקלמות אוטומטית
X

9

UltraZoom
UltraZoom
advanced with
standard with
-SNR boost
-SNR-Boost
כיווניות אדפטיבית כיווניות אדפטיבית
ב  12ערוצים
ב 6-ערוצים נפרדים,
נפרדים ,משולבת
משולבת בדגש
בדגש חלקי לדיבור
חלקי לדיבור על
על רקע רעש
רקע רעש

X

User Preference Tuning

דגם עם סוללות נטענות

קיים כתוכנית ידנית

X

11

20
UltraZoom
Premuim with
-SNR Boost
כיווניות אדפטיבית
ב  33ערוצים
נפרדים ,עם דגש
מקסימלי על הדיבור
על רקע רעש

