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 לנו ב- Unitron אכפת מאוד מאנשים הסובלים מאובדן שמיעה.
 אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם קלינאי תקשורת כדי לספק 

 פתרונות שמיעה שישפרו באופן משמעותי את חייהם של מטופלים.
כי השמיעה חשובה. 
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 חזרו לאהוב 
לנהל שיחות

Sonova מותג של

צבעו חיוך על פניכם

)S7( תכלכל )S6( סופת חול*)P6( פלטינה

*)S5( פיוטר מבריק*)P7( פיוטר)S3( אספרסו ממריץ

ענבר )P2(ענבר קטיפתי )S2(*בז’ )01(*

*)P4( אספרסו)Q9( קינמון)P8( פחם
Stride P Dura

קבלו מכשיר שמיעה 
עמיד במיוחד עם קלט 

שמע ישיר אופציונלי.

Stride M

 הנאה מביצועים נהדרים 
ומראה דיסקרטי המשולבים 

יחד בעיצוב שזכה בפרס.

Stride M R

היו מוכנים לכל דבר עם 
המכשירים הנטענים,   

ששומרים עליכם שתמיד 
תהיו בעניינים.*

Stride P

השליטה בקצות אצבעותיכם,   
עם כפתור תכניות 
ובקרת עוצמת קול.

 Stride M מוסיף את הטכנולוגיה הנטענת למכשירי השמיעה Stride M R
המוצרים מוצגים בגודל טבעי

עיצוב שחושב עליך
שימו אותם מאחורי האוזן והמשיכו בחייכם, כשאתם 

בטוחים בנוחותם במהלך כל שיחה. עם המכשיר 
הנטען החדש Stride M R תוכלו לבחור בחופש לשמוע 

תמיד, עם סוללות נטענות או רגילות. 

.

נסו לפני שתקנו
בקשו לדעת כיצד תוכלו לקחת את מכשירי השמיעה 

של Stride איתכם הביתה עוד היום כדי לראות אם הם 
מתאימים לאורח חייכם, כך שתוכלו להיות בטוחים 

שהם עובדים בכל השיחות שאתם מנהלים.

חזרו והשתלבו בשיחות שלכם
מכשירי השמיעה ™Stride מתוכננים 

ומעוצבים במיוחד כדי לעזור לכם 
להשתתף באופן פעיל בשיחות 

היומיום, שתופסות חלק גדול מכל יום. 
וגם, שומרים על צליל טבעי כמו שזה 

צריך להיות.  
היכונו לשיחות הטובות ביותר

Stride M R צבעים אפשריים עבור*



תמיד לשירותכם

אנו מאמינים שאחריות זו אחריות, ללא קשר 
למיקומכם. הודות לסניפים ב -65 ארצות 
 בעולם, ניתן לטייל עם מכשירי השמיעה 

שלנו ללא חשש.

אביזרים לשיפור להעשרת השמיעה

החל מכוונון עוצמת הקול או החלפת תוכניות 
בצורה דיסקרטית ועד להעברת הצלילים 
מהטלוויזיה למכשירי השמיעה שלכם, גלו 

כיצד האביזרים פועלים בשילוב עם מכשירי 
השמיעה כדי שתיהנו מהאזנה מספקת יותר.

נהלו שיחות

Stride יודע באופן אוטומטי מתי אתם נמצאים בשיחה.

הוא עושה התאמות חלקות כדי 
שתמיד תשמעו באופן מיטבי.

 התאמה אישית לשמיעה נהדרת עבורכם.

שדרגו לטכנולוגיה מתקדמת אם אורח החיים 
שלכם או צרכי השמיעה משתנים בעתיד.

מצאו את רמת הטכנולוגיה 
הטובה ביותר בשבילכם

רמת הטכנולוגיה הטובה ביותר 
בשבילכם היא זו שמציעה את התכונות 

המתאימות לסגנון החיים שלכם. 

T Pro  – זיהוי ממוקד של צלילי דיבור מכל 
הכיוונים גם במצבים המאתגרים ביותר וחוויית 

ההאזנה המציאותית ביותר של צלילים מכל 
הסוגים, בנוסף לצלילי מוזיקה נפלאים.

 T 800  – הדגשת דיבור מכיוונים מרובים כאשר 
הרקע רועש מאד וחוויית האזנה מציאותית במצבים 

שקטים יותר, בנוסף לצלילי מוזיקה נפלאים.

 T 700  – הדגשת דיבור המגיע מלפנים כאשר הרקע 
רועש מאד וצלילים מציאותיים במצבים שקטים יותר. 

 T 600  – הגברת צלילי דיבור וחוויית האזנה נוחה.

 T 500  – שיפור יכולת השמיעה במצבים שקטים יותר.

מצאו את הפתרון המתאים לדרישות ההאזנה שלכם

תכונות ביצועיםמוסיקהרעששקטשיחה בסביבה שקטהשיחה בקבוצה קטנהשיחה בסביבה רועשתשיחה בתוך המון

מצבים לדוגמה
יעילות תכונות הביצועים בכל אחת מסביבות ההאזנה מדורגת בסולם שנע 

בין כוכב אחד לחמישה כוכבים )כאשר 1=הנמוך ביותר; 5=הגבוה ביותר(.

T Pro***********************************
טלפון דו-אוזני

SoundNav עם 7 סביבות
טכנולוגיית MyMusic דו-אוזנית 

מודעות מרחבית מותאמת אישית

SpeechPro
מאתר דיבור

התמקדות בדיבור
מודעות מרחבית דינמית

T 800*********************************
טלפון דו-אוזני

SoundNav עם 7 סביבות
טכנולוגיית MyMusic דו-אוזנית

מודעות מרחבית מותאמת אישית

SpeechZone 2 
מאתר דיבור

T 700*****************************
טלפון דו-אוזני

SoundNav עם 6 סביבות 
מודעות מרחבית

SpeechZone
מאתר דיבור

T 600**********************
טלפון דו-אוזני

SoundNav עם 3 סביבות

T 500******************
AutoMic

המוצרים מוצגים בגודל טבעי


