
 Phonakשל   Sky B -סדרת סקיי בי 

 
 . סדרת מכשירי שמיעה המותאמת במיוחד לילדים

כוללת מכשיר רסיבר בתעלה ומכשיר מאחורי האוזן עם ארבעה סוגי רסיברים המגדירים  Skyסדרת 
תחומי התאמה שונים, מליקוי קל ועד עמוק וכן מכשיר נטען בעל רסיבר המגדיר תחום התאמה בעבור 

 ד חמור.ליקוי קל וע
 
 

Sky B30-RIC 

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות 110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

  ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •
 עבור ילדים מיוחד, באפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 



 תכונות אקוסטיות:
 

• TMEssentialSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

 הן: מצבים שקטיםיתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 2מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

  דיבור ברעשו

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 8 •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Essential) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerר למגוון מערכות אפשרות חיבו •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

aring_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/he

0543.pdf-b/documents/user_guide_sky_b_pr_029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

mlb.ht-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B30-M  

 
 תכונות פיזיות:

 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

  שעות 130-המספיקה לכ 312וללת אבץ ס •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים מיוחד עבור, באפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMEssentialSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

 הן: מצבים שקטיםיתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 2מעבר אוטומטי בין  מבצעוהילדים 

  דיבור ברעשו

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 8 •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Essential) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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



  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerלמגוון מערכות  אפשרות חיבור •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B30-P  

 
 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים יוחד עבור, במאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMEssentialSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

 הן: מצבים שקטיםיתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 2מעבר אוטומטי בין  בצעומהילדים 

  דיבור ברעשו

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 8 •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Essential) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerלמגוון מערכות אפשרות חיבור  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B30-SP  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים ד עבור, במיוחאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMEssentialSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

 הן: מצבים שקטיםיתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 2מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

  דיבור ברעשו

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 8 •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Essential) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •



• Auto Acclimatization 

 

 
 מוצרים תואמים:

 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerגוון מערכות אפשרות חיבור למ •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B30-UP  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  224-המספיקה לכ 675סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים ור, במיוחד עבאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMEssentialSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

 הן: מצבים שקטיםיתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 2ר אוטומטי בין מעב ומבצעהילדים 

  דיבור ברעשו

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 8 •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Essential) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

 (SoundRecover2)  ת תדרים אדפטיביתדחיס •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerמערכות אפשרות חיבור למגוון  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 להוראות השימוש: קישור

ky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/s

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B30-PR 

 
 תכונות פיזיות:

 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

שעות טעינה מספיקות ליום שלם(. הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם  3מובנית נטענת )סוללה  •

 ההוצאה/הכנסה למטען

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 , במיוחד עבור ילדיםגירה מאובטחת של בית הסוללהאפשרות לס •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 

 :אקוסטיותתכונות 
 

• TMStandardSky OS  AutoSense -  האקוסטית בה נמצאים המכשיר מזהה את הסביבה

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת 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, הנחתת  •

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

 פור הכיוונים ע"י הקלינאילצורך שי (User Preference Tuning)מש תיעוד העדפות המשת •

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

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )



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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalומטית )או כיווניות אוט Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appפליקציית תומך בא •

 

 קישור להוראות השימוש:

gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-ids/skya-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B50-RIC 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות 110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

  ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •
 עבור ילדים , במיוחדת הסוללהאפשרות לסגירה מאובטחת של בי •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 :אקוסטיותתכונות 

 

• TMStandardSky OS  AutoSense - המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים 

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

  (SNR-Boost) שים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעשהנחתת רע •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

 קלינאילצורך שיפור הכיוונים ע"י ה (User Preference Tuning)מש תיעוד העדפות המשת •

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

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

וצי המכשיר, בהתאם רק בחלק מער השינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר •

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 



 ים:מוצרים תואמ
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

s_solutions/hearing_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/product

0543.pdf-b/documents/user_guide_sky_b_pr_029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-viewb/over-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B50-M  

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

  שעות 130-המספיקה לכ 312וללת אבץ ס •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים במיוחד עבור, אפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותונות תכ
 

• TMStandardSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3מעבר אוטומטי בין  צעומבהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerחיבור למגוון מערכות אפשרות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:



earing_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/h

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B50-P  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 :אקוסטיותונות תכ
 

• TMStandardSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3ומטי בין מעבר אוט ומבצעהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


  (SNR-Boost) ניות המשפרת את יחס האות לרעשהנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוו •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

  (Real Ear Sound) הגברה של אפרכסת האוזןדימוי מאפייני ה •

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםי, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הלמצב

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  חיסת תדרים אדפטיביתד •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerן מערכות אפשרות חיבור למגוו •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 ר להוראות השימוש:קישו

sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B50-SP  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים ור, במיוחד עבאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMStandardSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3אוטומטי בין  מעבר ומבצעהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

  (Real Ear Sound) ני ההגברה של אפרכסת האוזןדימוי מאפיי •

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )



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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 
 מוצרים תואמים:

 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerלמגוון מערכות אפשרות חיבור  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

g_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearin

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B50-UP  

 

 
 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  224-המספיקה לכ 675סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים ד עבור, במיוחאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 ונות אקוסטיות:תכ

 

• TMStandardSky OS  AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 3מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 נוחות ברעשו דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 12 •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Standard) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

  (SNR-Boost) צבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעשהנחתת רעשים ייחודית במ •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

  (Real Ear Sound) אפייני ההגברה של אפרכסת האוזןדימוי מ •

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

תאם רק בחלק מערוצי המכשיר, בה השינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר •

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 



 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerבור למגוון מערכות אפשרות חי •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

aring_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/he

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B70-PR 

 
 תכונות פיזיות:

 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

שעות טעינה מספיקות ליום שלם(. הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם  3מובנית נטענת )סוללה  •

 ההוצאה/הכנסה למטען

 Telecoilסליל  •

 צינורית דקה ואוזנייה ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או •

 , במיוחד עבור ילדיםאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 תכונות אקוסטיות:
 

• TMvancedAutoSense Sky OS Ad -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים,  4מעבר אוטומטי בין הילדים ומבצע 

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) ות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמתכיווני •

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

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )הסלולאר

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

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

: ללא כיווניות )מצב TMRogerנים בשימוש במוצרי מצבי כיווניות מיקרופו 3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים  •

  (QuickSync) ם במכשיר השנישינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה ג •

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf


 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B70-RIC 

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות 110-160-מספיקה לכה 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

  ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •
 עבור ילדים , במיוחדאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  עה במידה והסוללה חלשה.מתרי

 
 

 תכונות אקוסטיות:
 

• TMAutoSense Sky OS Advanced -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים,  4מעבר אוטומטי בין הילדים ומבצע 

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6י: מספר תכניות ידניות מקסימל •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת •

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

https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  בעת שיחת טלפון, •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume)א נחוצים למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה ל

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים  •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

מיטבית  ר מאפשרת לילדים שמיעה’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0543.pdf-b/documents/user_guide_sky_b_pr_029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B70-M  

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו ילחצן הדלקה וכיבו/לחצן תוכניות •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

  שעות 130-המספיקה לכ 312וללת אבץ ס •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הרים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכנילנוחיות ההו •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 ונות אקוסטיות:תכ
 

• TMAutoSense Sky OS Advanced -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

מצבים שקטים, תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן:  4מעבר אוטומטי בין הילדים ומבצע 

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת •

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

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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



בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

שיר, בהתאם שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגברה רק בחלק מערוצי המכ •

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

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים  •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerשרות חיבור למגוון מערכות אפ •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

ions/hearing_aid/sky_https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solut

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 
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Sky B70-P  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבורסוללהאפשרות לסגירה מאובטחת של בית ה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 ונות אקוסטיות:תכ
 

• TMAutoSense Sky OS Advanced -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים,  4מעבר אוטומטי בין ילדים ומבצע ה

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת •

  (SNR-Boost) נחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעשה •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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



בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

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

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundמיוחד לילדים(, המתאים ב

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים  •

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

  המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמשאופציה להגברה אוטומטית של  •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

ttps://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_h

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:
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Sky B70-SP  

 

 תכונות פיזיות:

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייהניתן להזמנה עם  •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותנות תכו
 

• TMoSense Sky OS AdvancedAut -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים,  4מעבר אוטומטי בין הילדים ומבצע 

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת •

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

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

ות מיקרופונים, הנחתת שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווני •

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

ר המכשיר בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאש •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )



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

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

: ללא כיווניות )מצב TMRogerכיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי מצבי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים  •

  (QuickSync) משנה באופן זהה גם במכשיר השנישינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים  •

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:
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Sky B70-UP  
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 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  224-המספיקה לכ 675סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

וכן  פעילה Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותנות תכו
 

• TMAutoSense Sky OS Advanced -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים,  4מעבר אוטומטי בין הילדים ומבצע 

 ומוסיקה  דיבור ברעש, נוחות ברעש

 6מקסימלי: מספר תכניות ידניות  •

 ערוצי הגברה 16 •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Advanced) כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת •

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

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר בעת שיחת  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume)וצמה לא נחוצים למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי ע

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2) דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (WhistleBlock) ם מניעת צפצופי •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 



 

 מוצרים תואמים:
 

שמיעה מיטבית ר מאפשרת לילדים ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 ף המוצר באתר היצרן:ד
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Sky B70-PR 

 

 תכונות פיזיות:

 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

שעות טעינה מספיקות ליום שלם(. הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם  3מובנית נטענת )סוללה  •

 ההוצאה/הכנסה למטען

 Telecoilסליל  •

 ואוזנייהניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה  •

 , במיוחד עבור ילדיםאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •
 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
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פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 :אקוסטיותתכונות 

 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxם במיוחד )מנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקי •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

  (Real Ear Sound) האוזןדימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת  •

בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםיירות הדיבור תוך הלמצב, לצורך שיפור בה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  ביתדחיסת תדרים אדפטי •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 



 השימוש:קישור להוראות 

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

0544.pdf-uments/user_guide_sky_b__029b/doc 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B90-RIC 

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות 110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

  ניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית •
 עבור ילדים , במיוחדאפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •
 במיוחד לילדיםמגוון צבעים התואמים  •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •
  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 

 :אקוסטיותתכונות 
 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יהאזנה וכל מצבי הביניים בינ תוכניות 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

המכשיר בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי מצבי כי 3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :הכיתהבסביבת הגן או 
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0543.pdf-ser_guide_sky_b_pr_029b/documents/u 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b_pr_029-0543.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B90-M  

 

 תכונות פיזיות:
 

  עוצמהלחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/תוכניותלחצן  •

 (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

  שעות 130-המספיקה לכ 312וללת אבץ ס •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 במיוחד לילדיםמגוון צבעים התואמים  •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותונות תכ
 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יהאזנה וכל מצבי הביניים בינ תוכניות 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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



המכשיר בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי מצבי כי 3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

  (QuickSync) נה באופן זהה גם במכשיר השניאו עוצמה באחד המכשירים מש תכניתשינוי  •

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

 

 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B90-P  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/לחצן תוכניות •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 מגוון צבעים התואמים במיוחד לילדים •

פעילה וכן  Roger-ת השתכנילנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד,  •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותונות תכ
 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יתוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינ 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

 לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי (User Preference Tuning)מש העדפות המשתתיעוד  •

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



בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר המכשיר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerמצבי כיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי  3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundים במיוחד לילדים(, המתא

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה להגברה אוטומטית •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-r_guide_sky_b__029b/documents/use 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

 

 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


Sky B90-SP  

 

 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/תוכניותלחצן  •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  110-160-המספיקה לכ 13סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 התואמים במיוחד לילדיםמגוון צבעים  •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 
 :אקוסטיותונות תכ

 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יהאזנה וכל מצבי הביניים בינ תוכניות 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

ת מיקרופונים, הנחתת שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )כיווניו •

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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



המכשיר  בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerיווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי מצבי כ 3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

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

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :הכיתהבסביבת הגן או 
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-r_guide_sky_b__029b/documents/use 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

Sky B90-UP  

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html


 תכונות פיזיות:
 

 עוצמה לחצן ו לחצן הדלקה וכיבוי/תוכניותלחצן  •

 (IP 68)לחות ואבק פני עמידות גבוהה ב •

 שעות  224-המספיקה לכ 675סוללת אבץ  •

 Telecoilסליל  •

 ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה ואוזנייה •

 ילדים , במיוחד עבוראפשרות לסגירה מאובטחת של בית הסוללה •

 במיוחד לילדיםמגוון צבעים התואמים  •

פעילה וכן  Roger-ת הלנוחיות ההורים, קיימת נורת חיווי המראה שהמכשיר עובד, שתכני •

  מתריעה במידה והסוללה חלשה.

 

 :אקוסטיותונות תכ
 

• TMSky OS Premium AutoSense -  המכשיר מזהה את הסביבה האקוסטית בה נמצאים
הן: מצבים שקטים, יהאזנה וכל מצבי הביניים בינ תוכניות 7מעבר אוטומטי בין  ומבצעהילדים 

 , מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהודנוחות ברעש, דיבור ברעש חזק, דיבור ברעש

 6מספר תכניות ידניות מקסימלי:  •

 ערוצי הגברה 20 •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (UltraZoom Premium) מתקדמת כיווניות מיקרופונים אדפטיבית •

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

 (EchoBlock)ד הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהומנגנון ל •

 (SoundRelaxמנגנון להפחתת רעשים פתאומיים וחזקים במיוחד ) •

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

  (FlexControl) רעשים וכיו"ב( בהתאם למצב

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

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

המכשיר בעת שיחת טלפון, מתבצעת הזרמה של תוכן השיחה ממכשיר אחד לשני כאשר  •

 (DouPhoneהסלולארי צמוד לאוזן לשם שיפור חווית הצליל והבנת הדיבור )

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

 (FlexVolume) מנעות משינויי עוצמה לא נחוציםילמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך ה

: ללא כיווניות )מצב TMRogerווניות מיקרופונים בשימוש במוצרי מצבי כי 3אפשרות לבחירה בין  •

 Roger and directionalאו כיווניות אוטומטית ) Real-Ear Soundהמתאים במיוחד לילדים(, 

settings) 

 (SoundRecover2)  דחיסת תדרים אדפטיבית •

 (WhistleBlock)  מניעת צפצופים •

  (QuickSync) נה באופן זהה גם במכשיר השניאו עוצמה באחד המכשירים מש תכניתשינוי  •

  אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •



• Auto Acclimatization 

 

 מוצרים תואמים:
 

ר מאפשרת לילדים שמיעה מיטבית ’טכנולוגיית רוג. MTRogerאפשרות חיבור למגוון מערכות  •

 Roger Pen/EasyPen ,Roger Select ,Roger Table Mic ,Roger Table :בסביבת הגן או הכיתה
Mic II ,Roger Clip-on Mic ,Roger Touchscreen mic ,Roger Inspiro 

 .Phonak Remote control appתומך באפליקציית  •

 

 קישור להוראות השימוש:

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

0544.pdf-b/documents/user_guide_sky_b__029 

 

 דף המוצר באתר היצרן:

b.html-sky-b/overview-aids/sky-https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing 

 

 

 

 

 

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/sky_b/documents/user_guide_sky_b__029-0544.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-b/overview-sky-b.html

