
 ( Virto Bסדרת וירטו בי )
 (Virto B-Titaniumטיטניום )-וירטו ביוסדרת 

 
 Bסדרת וירטו 

 
של חברת פונאק, המציעה מגוון של מכשירים תוך אוזניים, בארבע רמות ביצוע.  Belongסדרה מפלטפורמת 

נקודות שונות  1600-מיושמת לראשונה טכנולוגיה חדשה: כיול ביומטרי. בשיטה זו, נמדדות כ Bבסדרת וירטו 
בניית מבנה המכשיר באופן המדוייק והמותאם  -על פני האוזן. נקודות אלו משמשות לשתי מטרות: הראשונה

באופן ייחודי למכשירים מסדרה זו, עבור מכשירים עם שני מיקרופונים,  –ביותר לאוזן שלכם. השניה 
קבל שיפור של ממש ביכולת תפיסת י כך מת”משפיעים הנתונים האישיים על אופן פעולת המכשירים, וע

 במכשירי הסדרה מוטמעות כל התכונות של פלטפורמת בילונג. הדיבור על רקע רעש.

 

10 NW O-Virto B30 

 
 ביומטרית.אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה -מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •
 5מקסימלי: מספר תוכניות ידניות  •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b30-10-nw-o/


 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)ציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופ •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

 

 

10 NW O-Virto B50 

 
 ד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.אוזני המיוע-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

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

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeר בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )למצב, לצורך שיפו

http://www.steiner.co.il/product/virto-b50-10-nw-o/


 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock) מניעת צפצופים •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

 

10 NW O-Virto B70 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 אקוסטיות: תכונות

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש,  4מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControl)בהתאם למצב 

ה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינויי עוצמ •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b70-10-nw-o/


 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelaxהנחתת רעשים פתאומיים חזקים ) •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)וטומטי לתוכנית לטלפון מעבר א •

 מוצרים תואמים:
 

• Phonak MiniControl 

• Roger MyLink 

 

10 NW O-Virto B90 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 יות:תכונות פיז
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור  6 מעבר אוטומטי בין  •
 ור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיב

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControl)בהתאם למצב 

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeרות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )למצב, לצורך שיפור בהי

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b90-10-nw-o/


 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelaxהנחתת רעשים פתאומיים חזקים ) •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד ) •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 צרים תואמים:מו
 

• Phonak MiniControl 

• Roger MyLink 

 

312-Virto B30 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •
 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)חיסת תדרים אדפטיבית ד •

 (UltraZoom Essentialכיווניות מיקרופונים אדפטיבית ) •

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

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


 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)רה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה להגב •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

יפור הבנת המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך ש -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 

 מוצרים תואמים:
 

• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 

312-Virto B50 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b50-312/


 תכונות אקוסטיות:

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

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

ויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינ •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Standardאדפטיבית )כיווניות מיקרופונים  •

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

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

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 וציםער 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

(DuoPhone) 

 (QuickSyncה גם במכשיר השני )שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זה •

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 
 
 



312-Virto B70 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 ן תוכניות/עוצמהלחצ •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש,  4מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מלי: מספר תוכניות ידניות מקסי •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Advancedכיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת ) •

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

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

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים •

 ערוצים. 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (.WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

(DuoPhone) 

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


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

ים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת המכשירים מעביר -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
 

312-90-Virto B 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור  7מעבר אוטומטי בין   •
 .ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב( שינויי עוצמה  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

http://www.steiner.co.il/product/virto-b90-312/


שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) הקלת טיניטוסמנגנון ייחודי ל •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Premiumכיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת ) •

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

 יוונים ע"י הקלינאילצורך שיפור הכ  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים •

 ערוצים. 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (.WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

   (EchoBlock)  הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד •

 auto)אם להסתגלות המשתמש אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהת •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

(DuoPhone) 

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

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -זרמת מידע דו"צטכנולוגיית ה •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 

312 NW O-Virto B30 

 

http://www.steiner.co.il/product/virto-b30-312-nw-o/


 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 

 תכונות פיזיות:

 לחצן תוכניות/עוצמה •
 האופציה לגלגל עוצמ •
 312סוללה  •
 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •
 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •
 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •
 (Tinnitus balanceמנגנון ייחודי להקלת טיניטוס ) •
 (SoundRecover2ת תדרים אדפטיבית )דחיס •
 י הקלינאי”( לצורך שיפור הכיוונים עUser Preference Tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •
 ערוצי הגברה 8 •
 (WhistleBlockמניעת צפצופים ) •
 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •
 autoאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ) •

Acclimatization) 
 (EasyPhoneמעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון ) •

  

 מוצרים תואמים:

• Roger MyLink 

  

312 NW O-Virto B50 

 
 מיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.אוזני ה-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:

 לחצן תוכניות/עוצמה •
 אופציה לגלגל עוצמה •
 312סוללה  •

http://www.steiner.co.il/product/roger-mylink-2/
http://www.steiner.co.il/product/virto-b50-312-nw-o/


 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •
  (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

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

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •
ב( ”שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו •

 (FlexControlבהתאם למצב )
שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolumeיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )למצב, לצורך ש
 (Tinnitus balanceמנגנון ייחודי להקלת טיניטוס ) •
 (SoundRecover2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •
 י הקלינאי”( לצורך שיפור הכיוונים עUser Preference Tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •
 ערוצי הגברה 12 •
 (WhistleBlockים )מניעת צפצופ •
 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •
 autoאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ) •

Acclimatization) 
 (EasyPhoneמעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון ) •

  

 מוצרים תואמים:

• Roger MyLink 

  

312 NW O-Virto B70 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

http://www.steiner.co.il/product/roger-mylink-2/
http://www.steiner.co.il/product/virto-b70-312-nw-o/


 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים,דיבור ברעש,   4מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

תת רעשים וכיו"ב( שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנח •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)אדפטיבית דחיסת תדרים  •

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

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 ערוצים. 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)שיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה להגברה אוטומטית של המכ •

Acclimatization) 

 .(EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

 
312 NW O-Virto B90 

 
 ר. נבנה בעזרת סריקה ביומטריתאוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמו-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 312סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

http://www.steiner.co.il/product/virto-b90-312-nw-o/


 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור  6מעבר אוטומטי בין   •
 .נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד ברעש,

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

אם שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהת •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות 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  •

 הגברהערוצי  20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 ערוצים. 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (EchoBlock) הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 .(EasyPhone)תוכנית לטלפון מעבר אוטומטי ל •

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

 

10 O-Virto B30 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 לגלגל עוצמה אופציה •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b30-10-o/


 קישוריות •

 

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •
 5י: מספר תוכניות ידניות מקסימל •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)גברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש אופציה לה •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

 

 מוצרים תואמים:
 

• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 

10 O-Virto B50 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •



 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 קישוריות •

 

 תכונות אקוסטיות:

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

 5כניות ידניות מקסימלי: מספר תו •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeא נחוצים )למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה ל

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
 
 
 
 



10 O-Virto B70 

 
 קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית. אוזני המיועד לליקוי שמיעה-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 קישוריות •

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש,  4מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

גבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הה •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

 
 
 
 

http://www.steiner.co.il/product/virto-b70-10-o/


 מוצרים תואמים:
 

• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
10 O-Virto B90 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •

 (IP 68)עמידות גבוהה בפני לחות ואבק  •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 קישוריות •

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור  6מעבר אוטומטי בין   •
 .ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד

 5ת מקסימלי: מספר תוכניות ידניו •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות 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  •

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


 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

   (EchoBlock) הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 (QuickSyncהה גם במכשיר השני )שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן ז •

 מוצרים תואמים:
 

• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
10-Virto B30 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •

http://www.steiner.co.il/product/virto-b30-10/


 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Essentialכיווניות מיקרופונים אדפטיבית ) •

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

 ערוצי הגברה 8 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)ון מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפ •

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

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 מוצרים תואמים:
 

• Roger MyLink 

• Roger x באמ(צעות-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 

10-Virto B50 

 
 קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית. אוזני המיועד לליקוי שמיעה-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •
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 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

ם, דיבור ברעש תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטי 3מעבר אוטומטי בין  •
 ונוחות ברעש.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeהדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )למצב, לצורך שיפור בהירות 

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Standardכיווניות מיקרופונים אדפטיבית ) •

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

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

 ערוצי הגברה 12 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)לתוכנית לטלפון מעבר אוטומטי  •

( האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני Streamingהזרמת ) •
(DuoPhone) 

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

רך שיפור הבנת המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצו -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 



10-Virto B70 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, 4 מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Advancedקרופונים אדפטיבית מתקדמת )כיווניות מי •

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

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

 ערוצי הגברה 16 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) מיים חזקיםהנחתת רעשים פתאו •

 ערוצים 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 (Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

שיחת טלפון למכשיר השני  ( האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעתStreamingהזרמת ) •
(DuoPhone) 
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 (QuickSyncשינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני ) •

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
10-Virto B90 

 
 וזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.א-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 10סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

יניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור תוכניות האזנה וכל מצבי הב 7מעבר אוטומטי בין   •
 .ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )
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ם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינויי עוצמה אות •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 (UltraZoom Premiumמת )כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקד •

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

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

 ערוצי הגברה 20 •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 ( Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

   (EchoBlock) הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד  •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

ות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני ( האStreamingהזרמת ) •
(DuoPhone) 

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

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 
 

13-Virto B30 
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 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 13סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש. 2מעבר אוטומטי בין  •
 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

 נאילצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלי  (User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 ערוצי הגברה 8 •

 (UltraZoom Essentialכיווניות מיקרופונים אדפטיבית ) •

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 8 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 (QuickSyncי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני )שינו •

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 



13-Virto B50 

 
 בעזרת סריקה ביומטרית.אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבמה -מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 13סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש  3מעבר אוטומטי בין  •
 ות ברעש.ונוח

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •
 (FlexVolumeמשינויי עוצמה לא נחוצים ) למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 12 •

 (UltraZoom Standardכיווניות מיקרופונים אדפטיבית ) •

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

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 12 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

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

(DuoPhone) 

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

http://www.steiner.co.il/product/virto-b50-13/


המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyור )הדיב

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 
 

13-Virto B70 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 13סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 אקוסטיות: תכונות

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש,  4מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש ומוסיקה.

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •
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שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

ה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם שינויי עוצמ •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות 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  •

 ערוצי הגברה 16 •

 (UltraZoom Advancedכיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת ) •

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

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ציםערו 16 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (SoundRelax) הנחתת רעשים פתאומיים חזקים  •

 (WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •

 יר השניהאות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכש (Streaming) הזרמת •

(DuoPhone) 

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

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מוצרים תואמים:

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 
 

 

 

 

 

 



13-Virto B90 

 
 שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.אוזני המיועד לליקוי -מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:
 

 לחצן תוכניות/עוצמה •

 אופציה לגלגל עוצמה •

 13סוללה  •

 (Directionalמיקרופונים ) 2 •

 קישוריות •

 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

 

 תכונות אקוסטיות:

ם שקטים, דיבור תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבי 7מעבר אוטומטי בין   •
 .ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •

שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו"ב(  •
 (FlexControlבהתאם למצב )

את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים •
 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )

 (Tinnitus balance) מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס •

 (SoundRecover2)דחיסת תדרים אדפטיבית  •

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

 ערוצי הגברה 20 •

 (UltraZoom Premiumכיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת ) •

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

 (WhistleBlock)מניעת צפצופים  •

 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •

  (SoundRelax) חזקים הנחתת רעשים פתאומיים  •

 (WindBlockהנחתת רעשי רוח ) •

   (EchoBlock)  הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד •

 auto)אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש  •

Acclimatization) 

 (EasyPhone)מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון  •
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 המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השניהאות הנקלט במיקרופון  (Streaming) הזרמת •

(DuoPhone) 

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

המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת  -טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ •
 (Binaural VoiceStream Technologyהדיבור )

 
 מים:מוצרים תוא

 
• Roger MyLink 

• Roger x באמצעות(-  ComPilot II) 

• Phonak DECT II 

• Phonak PilotOne II 

• EasyCall II 

• Phonak ComPilot II 

• Phonak ComPilot Air II 

• Phonak TVLink II 

• Phonak RemoteMic 

 

 טיטניום Bסדרת וירטו 

 
 Nanoאוזניים, מסוג של חברת פונאק, המציעה מכשירי שמיעה תוך  Belong סדרה מפלטפורמת

CIC  :קטנים במיוחד, מיוצרים בהדפסה  המכשירים )פרימיום(. 70-)פרימיום פלוס( ו 90בשתי רמות
טיטניום. הודות לשימוש בטיטניום, התאפשר ייצורם של  –ועשויים מחומר עמיד וחזק  דיגיטלית

 שיוצרו עד כה.מכשירים אלו, שהם קטנים ועמוקים משמעותית מכל מכשירי השמיעה מסוג זה 

 

Virto B90-Titanium 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.-מכשיר תוך
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 תכונות פיזיות:

 מאקריליק וקל משקל 15עשוי מטיטניום, חזק פי  •
 לחצן תוכניות/עוצמה •
 (IP 68ק )עמידות גבוהה בפני לחות ואב •
 10סוללה  •
 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •
 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

  

 תכונות אקוסטיות:

תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים בינהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש,  6מעבר אוטומטי בין  •
 נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד

 5לי: מספר תוכניות ידניות מקסימ •
ב( ”שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו •

 (FlexControlבהתאם למצב )
שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolumeלמצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים )
 (Tinnitus balanceמנגנון ייחודי להקלת טיניטוס ) •
 (SoundRecover2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •
 י הקלינאי”לצורך שיפור הכיוונים ע ( User Preference Tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •
 ערוצי הגברה 20 •
 (WhistleBlockמניעת צפצופים ) •
 ערוצים 20 -הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב •
 (EchoBlockותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד )הפחתת עיו •
 (SoundRelaxהנחתת רעשים פתאומיים חזקים ) •
 autoאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ) •

Acclimatization) 
 (EasyPhoneמעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון ) •

  

 מוצרים תואמים:

• Roger MyLink )דורש סליל השראה( 
• Phonak MiniControl 

  

 

 

 

 

http://www.steiner.co.il/product/roger-mylink-2/


Virto B70-Titanium 

 
 אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.-מכשיר תוך

 תכונות פיזיות:

 ריליק וקל משקלמאק 15עשוי מטיטניום, חזק פי  •
 לחצן תוכניות/עוצמה •
 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •
 10סוללה  •
 (Omnidirectionalמיקרופון אחד ) •
 (Telecoilאופציה לסליל השראה ) •

  

 תכונות אקוסטיות:

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

 5מספר תוכניות ידניות מקסימלי:  •
ב( ”שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר )הנחתת רעשים וכיו •

 (FlexControlבהתאם למצב )
שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם  •

 (FlexVolumeויי עוצמה לא נחוצים )למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינ
 (Tinnitus balanceמנגנון ייחודי להקלת טיניטוס ) •
 (SoundRecover2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •
 י הקלינאי”( לצורך שיפור הכיוונים עUser Preference Tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •
 ערוצי הגברה 16 •
 (WhistleBlockמניעת צפצופים ) •
 ערוצים 16 -טומטית בהנחתת רעשי רקע או •
 (SoundRelaxהנחתת רעשים פתאומיים חזקים ) •
 autoאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ) •

Acclimatization) 
 (EasyPhoneמעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון ) •

  

 מוצרים תואמים:

• Roger MyLink )דורש סליל השראה( 
• Phonak MiniControl 
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