
 Phonakשל  Audeo B –אודיאו בי  תסדר

 
של חברת פונאק המציעה מכשירים ברמות שונות של תחכום  Belong סדרת מכשירי שמיעה מפלטפורמת

 ומחיר.

 

Audeo B-30 10 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד חמור. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/צן תוכניותלח •

 (IP 68)עמידות גבוהה בלחות ובאבק  •

 10סוללה  •

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש 2מעבר אוטומטי בין  •

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Essential)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 8 •



 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (Tinnitus balance) טוסמנגנון ייחודי להקלת טיני •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 

 מוצרים תואמים:

 

•  Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B30-13 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 וסת עוצמה •

 לחצן תוכניות •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 (IP 68)עמידות גבוהה בלחות ובאבק  •

 13סוללה  •

 פ סטנדרטי או מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טי •

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b30-13/


 תכונות אקוסטיות:

 

 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש 2מעבר אוטומטי בין  •

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Essential)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SoundRecover2) אדפטיבית סת תדריםדחי •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)וצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני שינוי תוכנית או ע •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 מוצרים תואמים:

 

•  Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

• Roger 18 

• Roger X / AS18 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

312-B30 Audeo 

 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b30-312/
http://www.steiner.co.il/product/audeo-b30-312/


, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 312סוללה  •

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 

 תכונות אקוסטיות:

 

 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש 2בין  מעבר אוטומטי •

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Essential)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 מוצרים תואמים:

 

•  Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

 Audeo B30-312T 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b30-312t/


 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר 

 ק. ועד עמו

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 312סוללה  •

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

 תוכניות האזנה ולכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים ודיבור ברעש 2מעבר אוטומטי בין  •

 7ספר תוכניות ידניות מקסימלי: מ •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Essential)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)ת צפצופים מניע •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 מוצרים תואמים:

 

•  Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 



• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

 

 

 

B50-10 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד חמור. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק ו לחותפני עמידות גבוהה ב •

 10סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית. •

 תכונות אקוסטיות:

 

 דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 3מעבר אוטומטי בין  •

 ונוחות ברעש

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Standard)ווניות מיקרופונים אדפטיבית כי •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  שינויי עוצמה אותם •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל
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האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B50-13 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 וסת עוצמה •

 לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •
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 (Telecoilסליל השראה ) •

 13סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית. •

 תכונות אקוסטיות:

 

 דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 3ר אוטומטי בין מעב •

 ונוחות ברעש

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Standard)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)יחס האות לרעש  הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume)המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים  , לצורך שיפור בהירות הדיבור תוךמצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש לאופציה  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

• Roger 18 



• Roger X / AS18 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

 

 

 

 

312-B50 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים תאמהה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 312סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית. •

 תכונות אקוסטיות:

 

 ברעשדיבור  ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 3מעבר אוטומטי בין  •

 ונוחות ברעש

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Standard)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

המכשיר )כיווניות מיקרופונים, שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל
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במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  האות הנקלט (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)בר אוטומטי לתוכנית לטלפון מע •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B50-312T Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •
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 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 (Telecoilאה )סליל השר •

 312סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית. •

 תכונות אקוסטיות:

 

 דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 3מעבר אוטומטי בין  •

 ונוחות ברעש

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Standard)יווניות מיקרופונים אדפטיבית כ •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

ם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינויי עוצמה אות •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 



 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

 

 

 

 

  

B50 Direct  Audeo )מכשיר עם קישוריות/אלחוטיות( 

 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 13סוללה  •

• Bluetooth ל טלפון עם מתחבר ישירות לכ -מובנה במכשירBT. 

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש  3מעבר אוטומטי בין  •

 .ונוחות ברעש

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 2מקסימלי:  (Streaming) מספר תכניות הזרמה •

  (UltraZoom Standard) יקרופונים אדפטיביתכיווניות מ •

  (SNR-Boost) הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

  (FlexControl) הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b50-10/


המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  שינויי עוצמה אותם מבצע •

 (FlexVolume) למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים

 (Tinnitus balance)  מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning) תיעוד העדפות המשתמש •

  (Real Ear Sound) דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן •

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני •

(QuickSync)  

   אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

Auto Acclimatization                          

• Environmental balance 

 מוצרים תואמים:

• TV Connector 

 Phonak Remoteתומך אפליקציית  •

 

Audeo B50-R )מכשיר שמיעה נטען( 

 

, מליקוי שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עםנטען  בתעלה רסיבר מכשיר

 קל ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 ת ליתיום יון מובנית נטענתסולל •

 רטי או מבנה מותאם אישית.ניתן להתאמה עם טיפ סטנד •

 תכונות אקוסטיות:

 

שעות של הטענה )תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה  3שעות פעילות רצופות לאחר  24 •

 דקות הזרמת מידע אלחוטית( 80-ד לוע
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 דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 3מעבר אוטומטי בין  •

 ונוחות ברעש

 7: מקסימלי ידניות מספר תוכניות •

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Standard)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

פון למכשיר השני האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טל (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 רהערוצי הגב 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B70-10 Audeo 
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, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד חמור. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 10סוללה  •

 מבנה מותאם אישית ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם •

 תכונות אקוסטיות:

 

: מצבים שקטים, דיבור ברעש, וכל מצבי הביניים בינהן  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש ומוזיקה

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

ולשם  (Speech in Loud Noise)שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק  המכשירים לשם

 (Speech in 360°)התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים 

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Advanced)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)חס האות לרעש הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את י •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl)הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב 

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume)מנעות משינויי עוצמה לא נחוצים , לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •



 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)ה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני שינוי תוכנית או עוצמ •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B70-13 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים יבריםרס שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 וסת עוצמה •

 לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 13סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:
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: מצבים שקטים, דיבור ברעש, וכל מצבי הביניים בינהן  האזנהתוכניות  4מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש ומוזיקה

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

ולשם  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 (Speech in 360°)תמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים ה

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Advanced)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את •

 (FlexControl)הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב 

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

ות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני הא (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (Real Ear Sound)ת האוזן דימוי מאפייני ההגברה של אפרכס •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)ה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופצי •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

• Roger 18 



• Roger X / AS18 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

312-B70 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים מההתא תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 312סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

ברעש,  : מצבים שקטים, דיבורוכל מצבי הביניים בינהן  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש ומוזיקה

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

ולשם  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 (Speech in 360°)התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים 

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Advanced)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl)וכיו"ב( בהתאם למצב הנחתת רעשים 

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

שני האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר ה (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •
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 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)ופים מניעת צפצ •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto) אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B70-312T Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b70-312t/


 (Telecoilסליל השראה ) •

 312סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

: מצבים שקטים, דיבור ברעש, וכל מצבי הביניים בינהן  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש ומוזיקה

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

ת לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני אפשרו •

ולשם  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 (Speech in 360°)התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים 

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Advanced)פונים אדפטיבית כיווניות מיקרו •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl)הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב 

משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)רעשי רוח  הנחתת •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 



• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

Audeo B70-R )מכשיר שמיעה נטען( 

 

, מליקוי שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עםנטען  בתעלה רסיבר מכשיר

 קל ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 מובנית נטענתת ליתיום סולל •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או עם מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

שעות של הטענה )תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה  3שעות פעילות רצופות לאחר  24 •

 דקות הזרמת מידע אלחוטית( 80-ד לוע

ים, דיבור ברעש, : מצבים שקטוכל מצבי הביניים בינהן  תוכניות האזנה 4מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש ומוזיקה

 7מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

ולשם  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 (Speech in 360°)התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים 

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Advanced)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl)תת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב הנח

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b70-r/


שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

למכשיר השני  האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  •

 auto)ות המשתמש אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIו א Phonak ComPilot II* דורש 

 

Audeo B70 Direct )מכשיר עם קישוריות/אלחוטיות( 

 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b70-direct/


, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר 

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/וכניותלחצן ת •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 13סוללה  •

• Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון עם -מובנה במכשירBT. 

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

עש הן: מצבים שקטים, דיבור בריבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  4מעבר אוטומטי בין  •

 ומוסיקה. נוחות ברעש

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 2מקסימלי:  (Streaming) מספר תכניות הזרמה •

  (UltraZoom Advanced) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

  (SNR-Boost) הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש •

שנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים, שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש מ •

  (FlexControl) הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume) למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים

 (Tinnitus balance)  י להקלת טיניטוסמנגנון ייחוד •

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning) תיעוד העדפות המשתמש •

  (Real Ear Sound) דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן •

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

 ערוצים 16 -תת רעשי רקע אוטומטית בהנח •

 (WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

 שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני •

(QuickSync)  

 auto) אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

Acclimatization) 

• Environmental balance 

 

 מוצרים תואמים:

 

 Noahlink Wirelessניתן להתאמה רק באמצעות  •

• TV Connector 

 Phonak Remoteתומך אפליקציית  •

 



Audeo B90-10 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד חמור. 

 כונות פיזיות:ת

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 10סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

וברעשי  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 Speech in)תות המגיעים מאחור או מהצדדים , ולשם התמקדות באו(Speech in Wind)רוח 

360°).  

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Premium)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

מכשיר )כיווניות מיקרופונים, שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות ה •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני האות הנקלט  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 20 •

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-10/


 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)פן זהה גם במכשיר השני באחד המכשירים משנה באו עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B90-13 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי ריםהמגדי רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 וסת עוצמה •

 לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 13סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-10-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7/


 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםהביניים בינהן וכל מצבי תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

וברעשי  (Speech in Loud Noise)זק המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש ח

 Speech in), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in Wind)רוח 

360°).  

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Premium)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)ס האות לרעש הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יח •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume)נעות משינויי עוצמה לא נחוצים , לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הממצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 (SoundRelax)תאומיים חזקים הנחתת רעשים פ •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 



• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

• Roger 18 

• Roger X / AS18 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

 

 

 

 

 

 

B90-312 Audeo 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 312סוללה  •

 יפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישיתניתן להתאמה עם ט •

 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני אפשרות לתכנות תכניות ידניות  •

וברעשי  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-13-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7/


 Speech in), ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים (Speech in Wind)רוח 

360°).  

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Premium)ות מיקרופונים אדפטיבית כיווני •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  שינויי עוצמה אותם מבצע •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני  (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 םערוצי 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

B90-312T Audeo 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-312-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7/


 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני בעמידות גבוהה  •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 312סוללה  •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

 תכונות אקוסטיות:

 

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 במצבי הדהודנוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות 

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

וברעשי  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 Speech in)דדים , ולשם התמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצ(Speech in Wind)רוח 

360°).  

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Premium)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

ים, שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונ •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

ת טלפון למכשיר השני האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיח (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן  •

 הגברה ערוצי 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •



 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני  עוצמהשינוי תוכנית או  •

 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

• Roger MyLink 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 

Audeo B90 Direct )מכשיר עם קישוריות/אלחוטיות( 

 

, מליקוי קל שונים התאמה תחומי יריםהמגד רסיברים שלושה של מבחר עם בתעלה רסיבר מכשיר

 ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 13סוללה  •

• Bluetooth מתחבר ישירות לכל טלפון עם   -מובנה במכשירBT. 

 ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-direct/


 תכונות אקוסטיות:

 

הן: מצבים שקטים, דיבור ברעש יבינתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים  6י בין מעבר אוטומט •

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הידהוד.נוחות ברעש

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 2מקסימלי:  (Streaming) מספר תכניות הזרמה •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

  (SNR-Boost) ת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעשהנחת •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים,  •

  (FlexControl) הנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

בהתאם  שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, •

 (FlexVolume) למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים

 (Tinnitus balance)  מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning) תיעוד העדפות המשתמש •

  (Real Ear Sound) י מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזןדימו •

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

   (EchoBlock)  הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד •

 ן זהה גם במכשיר השנישינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופ •

(QuickSync)  

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

Auto Acclimatiazation 

•  Environmental balance 

 

 מוצרים תואמים:

 

• TV Connector 

 Phonak Remoteתומך אפליקציית  •

 

B90-R Audeo 

 

http://www.steiner.co.il/product/audeo-b90-312t-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7/


, מליקוי שונים התאמה תחומי המגדירים רסיברים שלושה של מבחר עםנטען  בתעלה רסיבר מכשיר 

 קל ועד עמוק. 

 תכונות פיזיות:

 

 לחצן תכניות/עוצמה •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 ת ליתיום מובנית נטענתסולל •

 סטנדרטי או מבנה מותאם אישיתניתן להתאמה עם טיפ  •

 תכונות אקוסטיות:

 

שעות של הטענה )תוצאות צפויות לאחר טעינה מלאה  3שעות פעילות רצופות לאחר  24 •

 דקות הזרמת מידע אלחוטית( 80-ד לוע

, דיבור ברעש ,: מצבים שקטיםוכל מצבי הביניים בינהן תוכניות האזנה 7מעבר אוטומטי בין  •

 דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, מוזיקה, 

 7: מקסימלי מספר תוכניות ידניות •

אפשרות לתכנות תכניות ידניות ייחודיות המתבססות על הזרמת מידע אקוסטי בין שני  •

וברעשי  (Speech in Loud Noise)המכשירים לשם שיפור הבנת הדיבור על רקע רעש חזק 

 Speech in)תמקדות באותות המגיעים מאחור או מהצדדים , ולשם ה(Speech in Wind)רוח 

360°).  

 4מקסימלי:  (Streaming)מספר תכניות הזרמה  •

 (UltraZoom Premium)כיווניות מיקרופונים אדפטיבית  •

 (SNR-Boost)הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש  •

ת הגדרות המכשיר )כיווניות מיקרופונים, שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים א •

 (FlexControl) מצבהנחתת רעשים וכיו"ב( בהתאם ל

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolume), לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים מצבל

אות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני ה (Streaming)הזרמת  •

(DuoPhone) 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2) אדפטיבית דחיסת תדרים •

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי  (User Preference Tuning)העדפות המשתמש  תיעוד •

 (Real Ear Sound)סת האוזן דימוי מאפייני ההגברה של אפרכ •

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (WindBlock)הנחתת רעשי רוח  •

 (EchoBlock)הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 (SoundRelax)הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (QuickSync)ם משנה באופן זהה גם במכשיר השני באחד המכשירי עוצמהשינוי תוכנית או  •



 auto)הגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה ל •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II* 

• Phonak RemoteMic* 

• Roger X / Phonak ComPilot II 

 

 Phonak ComPilot Air IIאו  Phonak ComPilot II* דורש 

 


