
 Unitronשל  Max – מקססדרת 

 

Unitron T Max 500 SP 

 

 רמקול, ועם דקה צינורית או רגילה צינורית עם ם אוזנייה מותאמת אישיתע BTE))מאחורי האוזן  מכשיר
Super Power   עמוק-חמורהמגדיר תחום התאמה לליקוי שמיעה קל עד. 

 

 :תכונות פיזיות

 ועוצמה תכניותלחצני  •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

 13 הסולל •

 Telecoilסליל  •

אים ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, אשר מגדירה תחום התאמה המת •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור

 

 



 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

א חלק שהי SoundCore -המתבססות על טכנולוגיית  T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• ConductorSound  -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה, ע"י הגברת הדיבור, הנחתת רעשים ומנגנון 

 (.Adaptive Directionalityכיווניות אדפטיבית )

• AutoMic - הה ע"י המספק למשתמש מודעות לכל סביבתו במצב שקט. כאשר רעש מזו

, הופכת ההאזנה לכיוונית על מנת להנחית רעשי רקע לא רצויים תוך שימת דגש על מכשירה

 הצלילים המגיעים מקדימה.

 ערוצי הגברה. 6 •

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 

• Wind Control – .החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזוהים רעשי רוח 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 ים.לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדש

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .למשתמשבמטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ו, אפשריות

• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – פייני המטופל.התאמת תעלת האוורור לצרכי ומא 

• Super Power Presets –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

 

 

 

 

 

 



T Max 500 UP 

 

 רמקול ועם דקה צינורית או רגילה צינורית עם עם אוזנייה מותאמת אישית( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
Ultra Power  המגדיר תחום התאמה לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק. 

 

 :תכונות פיזיות

 ועוצמה תכניותלחצני  •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

 675 הסולל •

 Telecoilסליל  •

אים ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, אשר מגדירה תחום התאמה המת •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

א חלק שהי SoundCore -המתבססות על טכנולוגיית  T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• ConductorSound  -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה, ע"י הגברת הדיבור, הנחתת רעשים ומנגנון 

 (.Adaptive Directionalityכיווניות אדפטיבית )

• AutoMic - הה ע"י המספק למשתמש מודעות לכל סביבתו במצב שקט. כאשר רעש מזו

, הופכת ההאזנה לכיוונית על מנת להנחית רעשי רקע לא רצויים תוך שימת דגש על מכשירה

 הצלילים המגיעים מקדימה.

 ערוצי הגברה. 6 •

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 



• Wind Control – .החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזוהים רעשי רוח 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 ים.לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדש

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .למשתמשבמטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ו, אפשריות

• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – פייני המטופל.התאמת תעלת האוורור לצרכי ומא 

• Super Power Presets –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

T Max 600 SP 

 

 רמקול, ועם עם אוזנייה מותאמת אישית עם צינורית רגילה או צינורית דקה( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
 Super Power ם התאמה לליקוי שמיעה קל עד חמורהמגדיר תחו. 

 

 :תכונות פיזיות

 לחצני תכניות ועוצמה •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

 13סוללה  •

 Telecoilסליל  •



אשר מגדירה תחום התאמה המתאים  ינורית סטנדרטית או צינורית דקה,ניתן להזמנה עם צ •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• SoundNav - עם דגש על שיחות ודיבור, תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

סביבה שקטה, שיחה על רקע רעש : תכניות האזנה 3וטומטי בין תכנית זו מאפשרת מעבר א

 ושיחה על רקע שקט.

 ערוצי הגברה. 10 •

• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה, ע"י הגברת הדיבור, הנחתת רעשים ומנגנון 

 (.Adaptive Directionalityיבית )כיווניות אדפט

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.

• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 

• Wind Control - .החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזוהים רעשי רוח 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager - הנוחה להגברה הרצויה כדי  מעבר הדרגתי מההגברה

 לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדשים.

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  תצורות מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש

 .במטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ולמשתמש, אפשריות

• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - נגנון למיסוך הטנטון.מ 

• IntelliVent - .התאמת תעלת האוורור לצרכי ומאפייני המטופל 

• Super Power Presets -  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

 

 



Unitron T Max 600 UP 

 

 רמקול ועם דקה צינורית או רגילה צינורית עם עם אוזנייה מותאמת אישית( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
Ultra Power  המגדיר תחום התאמה לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק. 

 

 :תכונות פיזיות

 לחצני תכניות ועוצמה •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

 675סוללה  •

 Telecoilסליל  •

ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, אשר מגדירה תחום התאמה המתאים  •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• SoundNav - עם דגש על שיחות ודיבור, תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

סביבה שקטה, שיחה על רקע רעש : תכניות האזנה 3וטומטי בין תכנית זו מאפשרת מעבר א

 ושיחה על רקע שקט.

 ערוצי הגברה. 10 •

• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה, ע"י הגברת הדיבור, הנחתת רעשים ומנגנון 

 (.Adaptive Directionalityכיווניות אדפטיבית )

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.



• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 

• Wind Control - הים רעשי רוח.החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזו 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדשים.

• Power Adaptation Manager - ברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק מעבר הדרגתי מההג

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .במטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ולמשתמש, אפשריות

• Frequency Compression2 - דרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם מנגנון דחיסת ת

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent - .התאמת תעלת האוורור לצרכי ומאפייני המטופל 

• Super Power Presets -  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

T Max 700 SP  

 

 רמקול, ועם עם אוזנייה מותאמת אישית עם צינורית רגילה או צינורית דקה( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
 Super Power ם התאמה לליקוי שמיעה קל עד חמורהמגדיר תחו. 

 

 :תכונות פיזיות

 לחצני תוכניות ועוצמה •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

  13סוללה  •



 Telecoilסליל  •

המתאים ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, אשר מגדירה תחום התאמה  •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור.

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• SoundNav - עם דגש על שיחות ודיבור, תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

שיחה , סביבה רועשת, סביבה שקטה: תכניות האזנה 6ת מעבר אוטומטי בין תכנית זו מאפשר

 .שיחה בקהלו שיחה בקבוצה קטנה, שיחה על רקע שקט, על רקע רעש

 ערוצי הגברה. 16 •

• ZoneSpeech –  אשר מתמקדת באופן אוטומטי במרחב שמול הלקוח לשיפור הבנת מערכת

-ו Speech Locator. המערכת כוללת גם את המנגנונים: הדיבור בסביבות המאתגרות ביותר

Dynamic Spatial Awareness שיחד מאפשרים התמקדות דינמית ואדפטיבית על הדובר ,

 העיקרי מכל כיוון גם בתנאי האזנה מאתגרים.

• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

הנחתת רעשים , י מנגנוני הגברת הדיבור"ע, שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה

 .על פני מספר ערוצים( Multiband Adaptive Directionality)וכיווניות אדפטיבית 

• Spatial Awareness – מחזיר מידע המאפשר מיקום צליל במרחב בסביבה שקטה . 

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.

• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 

• Wind Control – הים רעשי רוח.החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזו 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדשים.

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .במטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ולמשתמש, אפשריות

• n2Frequency Compressio -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – .התאמת תעלת האוורור לצרכי ומאפייני המטופל 

• esetsSuper Power Pr –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים
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 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

T Max 700 UP 

 

 רמקול ועם דקה צינורית או רגילה צינורית עם עם אוזנייה מותאמת אישית( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
Ultra Power  המגדיר תחום התאמה לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק. 

 :תכונות פיזיות

 לחצני תוכניות ועוצמה •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

  675סוללה  •

 Telecoilסליל  •

המתאים ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, אשר מגדירה תחום התאמה  •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור.

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• SoundNav - עם דגש על שיחות ודיבור, תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

שיחה , סביבה רועשת, סביבה שקטה: תכניות האזנה 6תכנית זו מאפשרת מעבר אוטומטי בין 

 .שיחה בקהלו שיחה בקבוצה קטנה, שיחה על רקע שקט, על רקע רעש

 ערוצי הגברה. 16 •

• ZoneSpeech –  אשר מתמקדת באופן אוטומטי במרחב שמול הלקוח לשיפור הבנת מערכת

-ו Speech Locator. המערכת כוללת גם את המנגנונים: הדיבור בסביבות המאתגרות ביותר

Dynamic Spatial Awareness שיחד מאפשרים התמקדות דינמית ואדפטיבית על הדובר ,

 העיקרי מכל כיוון גם בתנאי האזנה מאתגרים.



• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

הנחתת רעשים , י מנגנוני הגברת הדיבור"ע, שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה

 .על פני מספר ערוצים( Multiband Adaptive Directionality)וכיווניות אדפטיבית 

• Spatial Awareness – מחזיר מידע המאפשר מיקום צליל במרחב בסביבה שקטה . 

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.

• AntiShock2 - .מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים 

• Wind Control – הים רעשי רוח.החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזו 

• Phase Canceller -  מונע צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדשים.

• Power Adaptation Manager - ברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק מעבר הדרגתי מההג

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .במטרה לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ולמשתמש, אפשריות

• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• Bass Enhancer - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• Tinnitus Masker - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – .התאמת תעלת האוורור לצרכי ומאפייני המטופל 

• etsSuper Power Pres –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

T Max PRO SP  

 

 רמקול, ועם עם אוזנייה מותאמת אישית עם צינורית רגילה או צינורית דקה( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
Super Power ם התאמה לליקוי שמיעה קל עד חמורהמגדיר תחו. 
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 תכונות פיזיות:

 כניות ועוצמהולחצני ת •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

  13ה סולל •

 Telecoilסליל  •

אשר מגדירה תחום התאמה המתאים ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה,  •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור.

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת

• SoundNav - ודיבורעם דגש על שיחות , תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

שיחה , סביבה רועשת, סביבה שקטה: תכניות האזנה 7תכנית זו מאפשרת מעבר אוטומטי בין 

 .שיחה בקהל ומוזיקה, שיחה בקבוצה קטנה, שיחה על רקע שקט, על רקע רעש

 ערוצי הגברה. 20 •

• SpeechPro - מערכת ה-SpeechPro  במרחב צליל מספקת הבנת דיבור אופטימלית ומיקום

 Speechכוללת גם את המנגנונים: . המערכת גם בתנאים המאתגרים ביותר מכל הכיוונים

Locator ,Speech Focus ו- Dynamic Spatial Awareness שיחד מאפשרים התמקדות ,

 דינמית ואדפטיבית על הדובר העיקרי מכל כיוון גם בתנאי האזנה מאתגרים.

• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

הנחתת רעשים , י מנגנוני הגברת הדיבור"ע, שמירה על נוחות ומודעות לכל צלילי הסביבה

 .על פני מספר ערוצים( Multiband Adaptive Directionality)כיווניות אדפטיבית ו

• Personalized Spatial Awareness – בה שר מיקום צליל במרחב בסבימחזיר מידע המאפ

 .ב מאפיינים אישיים של מבנה האוזן של המשתמש"המנגנון ניתן להגדרה ע. שקטה

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.

• AntiShock2 - יים פתאומיים.מנגנון למניעת חוסר נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמת 

• ontrolCWind  – .החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזוהים רעשי רוח 

• Phase Canceller -  צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים מונע

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי

 למשתמשים חדשים. לספק חווית הסתגלות חיובית

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .לסגנון המוזיקה ולמשתמשבמטרה לספק חווית האזנה המותאמת , אפשריות
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• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• hancerEn Bass - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• askerMTinnitus  - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – אוורור לצרכי ומאפייני המטופל.התאמת תעלת ה 

• Super Power Presets –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •

 

T Max PRO UP  

 

 רמקול ועם דקה צינורית או רגילה צינורית עם עם אוזנייה מותאמת אישית( BTE)מאחורי האוזן  מכשיר
Ultra Power  המגדיר תחום התאמה לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק. 

 

 :תכונות פיזיות

 לחצני תוכניות ועוצמה •

 (IP 68עמידות גבוהה בפני לחות ואבק ) •

  675ה סולל •

 Telecoilסליל  •

אשר מגדירה תחום התאמה המתאים  ניתן להזמנה עם צינורית סטנדרטית או צינורית דקה, •

 לליקוי שמיעה בינוני עד חמור.

 

 תכונות אקוסטיות וטכנולוגיות:

שהיא חלק  SoundCore -מתבססות על טכנולוגיית ה T Max-התכונות האקוסטיות של סדרת ה
  Tempus מפלטפורמת



• SoundNav - ודיבור עם דגש על שיחות, תכנית אוטומטית המזהה ומסווגת צלילים סביבתיים .

שיחה , סביבה רועשת, סביבה שקטה: תכניות האזנה 7תכנית זו מאפשרת מעבר אוטומטי בין 

 .שיחה בקהל ומוזיקה, שיחה בקבוצה קטנה, שיחה על רקע שקט, על רקע רעש

 ערוצי הגברה. 20 •

• SpeechPro - מערכת ה-SpeechPro  במרחב צליל מספקת הבנת דיבור אופטימלית ומיקום

 Speechכוללת גם את המנגנונים: . המערכת הכיוונים גם בתנאים המאתגרים ביותרמכל 

Locator ,Speech Focus ו- Dynamic Spatial Awareness שיחד מאפשרים התמקדות ,

 דינמית ואדפטיבית על הדובר העיקרי מכל כיוון גם בתנאי האזנה מאתגרים.

• Sound Conductor -  המערכת מתכווננת באופן אוטומטי לשיפור ההבנה של הדיבור תוך

הנחתת רעשים , י מנגנוני הגברת הדיבור"ע, לי הסביבהשמירה על נוחות ומודעות לכל צלי

 .על פני מספר ערוצים( Multiband Adaptive Directionality)וכיווניות אדפטיבית 

• Personalized Spatial Awareness – בה שר מיקום צליל במרחב בסבימחזיר מידע המאפ

 .האוזן של המשתמשב מאפיינים אישיים של מבנה "המנגנון ניתן להגדרה ע. שקטה

• Pinna Effect - .משחזר את האקוסטיקה הטבעית של אפרכסת האוזן 

• Binaural Phone -  הזרמה אלחוטית של סיגנל הדיבור בשיחה עם טלפון קווי או סלולארי

 ממכשיר שמיעה אחד לשני, ליצירת איזון בשיחת הטלפון וללא אמצעי עזר נוספים.

• AntiShock2 - נוחות בעת חשיפה לרעשים עוצמתיים פתאומיים. מנגנון למניעת חוסר 

• ontrolCWind  – .החלשת ההגברה בערוצי שמע בהם מזוהים רעשי רוח 

• Phase Canceller -  צפצופים ושריקות מעצבנים שאחרים בסביבה יכולים לפעמים מונע

 לשמוע.

• Automatic Adaptation Manager -  כדי מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה

 לספק חווית הסתגלות חיובית למשתמשים חדשים.

• Power Adaptation Manager -  מעבר הדרגתי מההגברה הנוחה להגברה הרצויה כדי לספק

 חווית הסתגלות חיובית למשתמשים שאוהבים עוצמה. 

• MyMusic -  מנגנון המאפשר הקשבה למוזיקה בשני מכשירי השמיעה ובאחת משש תצורות

 .לספק חווית האזנה המותאמת לסגנון המוזיקה ולמשתמש במטרה, אפשריות

• Frequency Compression2 -  מנגנון דחיסת תדרים המאפשר הבנת דיבור אופטימלית גם

 בתדרים הנמצאים מחוץ לטווח השמיעה של המשתמש.

• hancerEn Bass - .מנגנון להגברת הצלילים הנמוכים 

• askerMTinnitus  - .מנגנון למיסוך הטנטון 

• IntelliVent – .התאמת תעלת האוורור לצרכי ומאפייני המטופל 

• Super Power Presets –  של  םהייחודיינוסחאות התאמה מיוחדות המותאמות לצרכיהם

 עמוקים.-אנשים עם ליקויי שמיעה חמורים

 .Streaming Programs -תכניות מותאמות במיוחד לסיגנל המגיע בהזרמה  •
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