
 Phonakשל  +Vitus -סדרת ויטוס פלוס 

 

 

VITUS+ BTE M 

 

 – בינוניעד קל  לליקוי שמיעה מתאיםמה עם אוזניה או צינורית דקה. אתניתן לה ,ורי האוזןחמא מכשיר

 .חמור

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)עמידות גבוהה בלחות ובאבק  •

 312סוללה  •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 , במקרה של התאמה עם צינורית דקה.מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או  •

 צבעים. 5בחירה בין  אפשרות •

 

 

 



 תכונות אקוסטיות:

 

תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום, כיווניות מיקרופונים פועלת אוטומטית בסביבה רועשת  •

(Everyday Automatic).  

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (UltraZoom)כיווניות מיקרופונים  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.EasyPhoneמעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון דרך סליל השראה ) •

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

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 

 מוצרים תואמים:

 

 אפשרות לעבודה עם מערכת רוג'ר: •

o מקלט- Roger MyLink 

o .מגוון משדרי רוג'ר 

 

 :שימושקישור להוראות 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

0562.pdf-_bte_029/user_guide_vitus_vitusplus 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-s/phonakaid-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

 

 

 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitus_vitusplus_bte_029-0562.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitus_vitusplus_bte_029-0562.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html


VITUS+ BTE P 

 

 .חמורעד  מזערי לליקוי שמיעה מתאיםמה עם אוזניה או צינורית דקה. אתניתן לה ,מאחורי האוזן מכשיר

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 לחצן עוצמה •

 (IP 68)עמידות גבוהה בלחות ובאבק  •

 13סוללה  •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 , במקרה של התאמה עם צינורית דקה.או מבנה מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי  •

 צבעים. 5בחירה בין  אפשרות •

 

 תכונות אקוסטיות:

 

תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום, כיווניות מיקרופונים פועלת אוטומטית בסביבה רועשת  •

(Everyday Automatic).  

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (UltraZoom)כיווניות מיקרופונים  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.EasyPhoneמעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון דרך סליל השראה ) •

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

 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

 (auto Acclimatization) 



 מוצרים תואמים:

 

 אפשרות לעבודה עם מערכת רוג'ר: •

o יםמקלט- Roger MyLink ,Roger 18 ,Roger X / AS18. 

o  משדרי רוג'ר.מגוון 

 

 :קישור להוראות שימוש

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

0562.pdf-/user_guide_vitus_vitusplus_bte_029 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-aids/phonak-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

VITUS+ ITE 10 NW O 

 

נבנה ניתן להתאמה עם שלושה סוגי רמקולים. . אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור-תוך מכשיר

 בעזרת סריקה ביומטרית.

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניותאופציה ל •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

  (IP 68)אבק לחות ופני עמידות גבוהה ב •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitus_vitusplus_bte_029-0562.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitus_vitusplus_bte_029-0562.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html


 תכונות אקוסטיות:

  .(Everyday Automatic)תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום  •

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.(EasyPhone בתנאי שהוזמן דגם עם סליל השראה ,מעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון •

 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

(auto Acclimatization) 

 

 מוצרים תואמים:

 

• Phonak MiniControl 

 אפשרות לעבודה עם מערכת רוג'ר: •

o  מקלטRoger MyLink- ( בתנאי שהוזמן דגם עם סליל השראהTelecoil) 

o .מגוון משדרי רוג'ר 

 

 :(באנגלית)מדריך למשתמש 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

0563.pdf-/user_guide_vitusplus_ite_029 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-aids/phonak-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

 

 

 

 

 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html


13 VITUS+ ITE    

 

סוגי  ארבעהבהתאם לרמקול הנבחר מבין  ,עמוק-חמוראוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד -תוך מכשיר

 נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.רמקולים. 

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניותאופציה ל •

 לבורר עוצמהאופציה  •

 13סוללה  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום, כיווניות מיקרופונים פועלת אוטומטית בסביבה רועשת  •

(Everyday Automatic).  

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (UltraZoom)כיווניות מיקרופונים  •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.EasyPhoneמעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון דרך סליל השראה ) •

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

 (Wireless Fittingללא כבלים ) -באמצעות קישוריות ניתן להתאמה וכיוון •

 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

 (auto Acclimatization) 

 

 



 מוצרים תואמים:

 

 אפשרות לעבודה עם מערכת רוג'ר: •

o  מקלטRoger MyLink- ( בתנאי שהוזמן דגם עם סליל השראהTelecoil) 

o .מגוון משדרי רוג'ר 

 

 :למשתמש באנגלית מדריך

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

0563.pdf-te_029/user_guide_vitusplus_i 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-aids/phonak-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

312 VITUS+ ITE  

  

סוגי  ארבעהבהתאם לרמקול הנבחר מבין , עמוק -חמור אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד-תוך מכשיר

 נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.רמקולים. 

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניותאופציה ל •

 לבורר עוצמהאופציה  •

 312סוללה  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html


 תכונות אקוסטיות:

תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום, כיווניות מיקרופונים פועלת אוטומטית בסביבה רועשת  •

(Everyday Automatic).  

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (UltraZoom)כיווניות מיקרופונים  •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.EasyPhoneמעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון דרך סליל השראה ) •

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

 (Wireless Fittingללא כבלים ) -ניתן להתאמה וכיוון באמצעות קישוריות •

 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

 (auto Acclimatization) 

 

 מוצרים תואמים:

 

 מערכת רוג'ר:אפשרות לעבודה עם  •

o  מקלטRoger MyLink- ( בתנאי שהוזמן דגם עם סליל השראהTelecoil) 

o .מגוון משדרי רוג'ר 

 

 :מדריך למשתמש באנגלית

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

0563.pdf-/user_guide_vitusplus_ite_029 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-aids/phonak-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

 

 

 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ite_029-0563.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html


VITUS+ RIC 312T 

 

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

 . חמור

 

 תכונות פיזיות:

 

 עוצמה/לחצן תוכניות •

 (IP 68)עמידות גבוהה בלחות ובאבק  •

 312סוללה  •

 (Telecoilסליל השראה ) •

 מותאם אישיתניתן להזמנה עם טיפ סטנדרטי או מבנה  •

 צבעים. 5בחירה בין  אפשרות •

 

 תכונות אקוסטיות:

 

 אוטומטית בסביבה רועשת כיווניות מיקרופונים פועלת, תוכנית האזנה מותאמת למהלך היום •

(Everyday Automatic).  

 4מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (UltraZoom)כיווניות מיקרופונים  •

 (SoundRecover) דחיסת תדרים •

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

 ערוצי הגברה 6 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (NoiseBlock)הנחתת רעשים  •

 (.EasyPhoneמעבר אוטומטי למצב דיבור בטלפון דרך סליל השראה ) •

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

 אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש •

 (auto Acclimatization) 



 

 מוצרים תואמים:

 

 אפשרות לעבודה עם מערכת רוג'ר: •

o מקלט- Roger MyLink 

o .מגוון משדרי רוג'ר 

 

 :שימושקישור להוראות 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents

4.pdf056-/user_guide_vitusplus_ric_029 

 

 :דף המוצר באתר היצרן

vitus.html-aids/phonak-https://www.phonak.com/com/en/hearing 

 

 

https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ric_029-0564.pdf
https://www.phonak.com/content/dam/phonak/HQ/en/solution/products/vitus/documents/user_guide_vitusplus_ric_029-0564.pdf
https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/sky-v/overview-sky-v.html
https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/phonak-vitus.html

