
 Phonakשל  Cros B -קרוס בי  סדרת

 

 

 

 דגמים: 4 הסדרה כוללת

13-Cros B 

 

משדר בצורת מכשיר שמיעה מאחורי האוזן, המיועד לאנשים להם באוזן אחת ליקוי שמיעה שאינו בר שיקום, 

מורכב על האוזן שאינה  Cros B-באוזן השנייה. ה  Belongאשר משתמשים במכשיר שמיעה מפטפורמת 

האוזן השנייה. כך ניתנת לשיקום והקולות הנקלטים במיקרופונים שלו מוזרמים למכשיר השמיעה המורכב על 

יכול להתמקד  Cros B-יכול אדם עם חירשות באוזן אחת להשתתף בשיחות גם בסביבה רועשת. מכשיר ה

. כתוצאה, הוא מזרים פחות רעש למכשיר -StereoZoomבדובר יחיד ולהפחית רעשי רקע אודות למגנון ה

 השמיעה באוזן השנייה, שיפור משמעותי בהבנת דיבור.

 תכונות:

 ניותלחצן תכ •

 וסת עוצמה •

 (IP 58עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

 13סוללה  •

 מבנה מותאם אישית או אוזנייה ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי,  •

 Speech in Loudמתאפשרת תכנית  B70או  B90מותאם עם מכשיר שמיעה מרמת   -Cros Bכאשר ה •

Noise  .המיועדת לשיפור הבנת הדיבור במצבי רעש סביבתי חזק 

 

 

http://www.steiner.co.il/product/cros-b-13/


13 Custom-Cros B 

 

משדר בצורת מכשיר שמיעה תוך אוזני, המיועד לאנשים עם ליקוי שמיעה שאינו בר שיקום באוזן אחת 

מורכב על  CROS Bבאוזן השנייה. מכשיר ה  Belongומשתמשים במכשיר שמיעה תוך אוזני מפלטפורמת 

האוזן אשר אינה ניתנת לשיקום, והקולות הנקלטים במיקרופונים שלו מוזרמים למכשיר השמיעה המורכב על 

האוזן השנייה. כך יכול אדם עם ליקוי שמיעה עמוק באוזן אחת לשמוע קולות המגיעים גם מהצד בו קיים 

 הליקוי, ממנו לא שמע קודם לכן.

 תכונות:

 לחצן תוכניות •

 גל עוצמהאופציה לגל •

 13סוללה  •

, מערך המיקרופונים הנוצר B70או  B90מותאם בצוותא עם מכשיר שמיעה מרמת  CROS B -כאשר ה •

המיועדת  Speech in Loud Noiseמאפשר שימוש בתוכנית  CROS B -משילוב מכשיר השמיעה וה

 י(באופן אוטומט 90באופן ידני וברמת  70לשיפור הבנת הדיבור במצבי רעש חזק. )ברמת 

 

312-Cros B 

 

משדר בצורת מכשיר שמיעה תוך אוזני, המיועד לאנשים עם ליקוי שמיעה שאינו בר שיקום באוזן אחת 

מורכב על  CROS Bבאוזן השנייה. מכשיר ה  Belongומשתמשים במכשיר שמיעה תוך אוזני מפלטפורמת 

האוזן אשר אינה ניתנת לשיקום, והקולות הנקלטים במיקרופונים שלו מוזרמים למכשיר השמיעה המורכב על 

האוזן השנייה. כך יכול אדם עם ליקוי שמיעה עמוק באוזן אחת לשמוע קולות המגיעים גם מהצד בו קיים 

 הליקוי העמוק.

 תכונות:

 לחצן תוכניות •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

http://www.steiner.co.il/product/cros-b-13-custom/
http://www.steiner.co.il/product/cros-b-312/


, מערך המיקרופונים הנוצר B70או  B90מותאם בצוותא עם מכשיר שמיעה מרמת  CROS B-כאשר ה •

המיועדת  Speech in Loud Noiseמאפשר שימוש בתוכנית  CROS B-משילוב מכשיר השמיעה וה

 .באופן אוטומטי( 90באופן ידני וברמת  70לשיפור הבנת הדיבור במצבי רעש חזק. )ברמת 

 

312 Custom-B Cros 

 

משדר בצורת מכשיר שמיעה תוך אוזני, המיועד לאנשים עם ליקוי שמיעה שאינו בר שיקום באוזן אחת 

מורכב על  CROS Bבאוזן השנייה. מכשיר ה  Belongומשתמשים במכשיר שמיעה תוך אוזני מפלטפורמת 

האוזן אשר אינה ניתנת לשיקום, והקולות הנקלטים במיקרופונים שלו מוזרמים למכשיר השמיעה המורכב על 

האוזן השנייה. כך יכול אדם עם ליקוי שמיעה עמוק באוזן אחת לשמוע קולות המגיעים גם מהצד בו קיים 

 הליקוי העמוק.

 תכונות:

 לחצן תוכניות •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

, מערך המיקרופונים הנוצר B70או  B90מותאם בצוותא עם מכשיר שמיעה מרמת  CROS B-כאשר ה •

המיועדת  Speech in Loud Noiseמאפשר שימוש בתוכנית  CROS B-משילוב מכשיר השמיעה וה

 באופן אוטומטי( 90באופן ידני וברמת  70לשיפור הבנת הדיבור במצבי רעש חזק. )ברמת 

 

CROS B-R 

 

דר בצורת מכשיר שמיעה לבעלי ליקוי שמיעה שאינו בר שיקום, אשר מרכיבים באוזן השנייה מכשיר מש

 .Audéo B-R, דגם: Belongמפלטפורמת  RICשמיעה נטען בתצורת 

משדר בצורת מכשיר שמיעה מאחורי האוזן, המיועד לאנשים להם באוזן אחת ליקוי שמיעה שאינו בר 

 באוזן השנייה.   Belongשיקום, אשר משתמשים במכשיר שמיעה מפלטפורמת 

http://www.steiner.co.il/product/cros-b-312-custom/


מורכב על האוזן שאינה ניתנת לשיקום והקולות הנקלטים במיקרופונים שלו מוזרמים  Cros B-R-ה

על האוזן השנייה. כך יכול אדם עם חירשות באוזן אחת להשתתף  למכשיר השמיעה המורכב

 בשיחות גם בסביבה רועשת. 

יכול להתמקד בדובר יחיד  R-Cros B -בתלות ברמת המכשיר המותאם בצד הנגדי, מכשיר ה

. כתוצאה, בסביבות בהן הרעש מגיע מכיוון משדר StereoZoomולהפחית רעשי רקע הודות למגנון ה

זרים פחות רעש למכשיר השמיעה באוזן השנייה, מה שמביא לשיפור משמעותי הקרוס, הוא מ

 בהבנת דיבור.

 

 תכונות:

 הדלקה/כיבוי/ מעבר בין תכניות/ עוצמה. -לחצן •

 (.IP 68ות ואבק )עמידות גבוהה בפני לח •

 סוללה נטענת •

 ניתן להתאמה עם טיפ סטנדרטי,  או מבנה מותאם אישית. •

מתאפשרת תכנית  B70או  B90כשיר שמיעה מרמת מותאם עם מ  Cros B-Rכאשר ה •

Speech in Loud Noise   .המיועדת לשיפור הבנת הדיבור במצבי רעש סביבתי חזק 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/heari

ng_aid/cros_b/documents/product_information_cros_b_027-0260.pdf 

 

 הוראות שימוש באנגלית:

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/cros_b/docume

nts/user_guide_cros_br_029-0633-02.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/cros_b/documents/product_information_cros_b_027-0260.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/cros_b/documents/product_information_cros_b_027-0260.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/cros_b/documents/user_guide_cros_br_029-0633-02.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/cros_b/documents/user_guide_cros_br_029-0633-02.pdf

