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אהבה מצליל ראשון



מכשירי השמיעה החדשים 
מסדרת Marvel מביאים לידי 

ביטוי את המחויבות שלנו לשיפור 
השמיעה ללא מגבלות

כבר יותר מ-70 שנה, חברת פונאק שואפת ליצור 
מכשירי שמיעה המשפרים את חייהם של אנשים. 

בכל מוצר חדש של פונאק, אנו מותחים את גבולות 
טכנולוגיית מכשירי השמיעה על מנת ליצור פתרונות 

המספקים איכות שמיעה מצוינת, קלים לשימוש, 
ומעניקים תחושה אמיתית של איכות חיים.

היצירה האחרונה שלנו היא תוצאה של שנים של 
מחקר נרחב ופיתוח אשר באים לידי ביטוי במוצר 

טכנולוגי מופלא אחד. מיקדנו את תשומת ליבנו במה 
שהייתם רוצים ומצפים ממכשיר שמיעה מהמדרגה 

הראשונה – חוויה של צליל ברור ועשיר.

בזכות פילוסופיה זו, משולבת עם טכנולוגיה פורצת 
דרך, פיתחנו מכשיר שמיעה מולטי פונקציונאלי 

שמעביר חוויה של אהבה מצליל ראשון.
 

הכירו את
:Phonak Virto M-312 Marvel

• צליל ברור ועשיר.
• קישוריות ישירה לטלפון החכם )iOS ואנדרואיד(, 

   טלוויזיה ועוד.
• אפליקציות חכמות.

• מותאם אישית.

1. Rodrigues, T. & Liebe, S. )2018(. Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrievedfrom www.
phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

אהבה מצליל ראשון... בכל יום!

מהרגע שבו יתאימו לכם לראשונה את מכשירי 
ה-Virto Marvel המותאמים אישית עבורכם, תוכלו 

לצפות לאיכות שמיעה שאין שנייה לה.

הדור החדש של טכנולוגיית פונאק במכשיר 
ה-Virto M-312 מזהה ומסתגל אוטומטית על מנת 

להתאים את עצמו באופן מדויק ליותר סביבות 
שמיעה מאי פעם1. תוכלו ליהנות מהבנת דיבור 

טובה יותר ברעש ופחות מאמץ שמיעתי בחיי 
היומיום. אחרי הכל, שמיעה טובה מאפשרת לכם 

להשתתף ולתקשר טוב יותר ובכך להרגיש טוב יותר 
עם עצמכם!

מכיוון שמכשיר הוירטו מותאם אישית, הוא מציע 
התאמה נוחה עם איכות צליל ברורה בנוסף 

לקישוריות לטלפון ולטלוויזיה. כל אלה ועוד הן 
סיבות מעולות לאהוב את מארוול, כל היום, כל יום!

דגשים עיקריים:
• איכות שמיעה יוצאת דופן החל מההתאמה 

  הראשונה2.
• הבנת דיבור טובה יותר ברעש3.

• פחות מאמץ שמיעתי ברעש4.
.Bluetooth® צליל מוזרם בטכנולוגיית •



מה הופך את מכשיר
ה- Virto M-312 למופלא?

הצורך להישאר מחוברים הפך להיות חלק בלתי 
 Phonak Virto נפרד מחיי היומיום שלנו. מכשיר ה

M-312 תוכננו על מנת להתחבר ללא מאמץ 
לשיחות טלפון, הודעות, טלוויזיה ואפליקציות תוך 

מתן צליל ברור ועשיר. 

חיבור לטלפון החכם
Phonak Virto M-312 הוא המכשיר התוך אוזני 

הראשון בעולם שמאפשר לבצע שיחות טלפון 
ללא צורך בהחזקת המכשיר )hands free(, זאת 

באמצעות הזרמת צליל אודיו מכל טלפון חכם )עם 
מערכת הפעלה iOS או אנדרואיד( או כל אביזר 

בלוטוס אחר.
ניתן לקבל או לדחות שיחות באמצעות לחיצה 

פשוטה על לחצן מכשיר השמיעה, גם אם הטלפון 
בצדו השני של החדר. ניתן גם להגדיר את כל 

התראות הטלפון שישמעו דרך מכשיר השמיעה 
שלכם.

חווית טלוויזיה ומולטימדיה
Virto M-312 מיישם גם את טכנולוגיית 

™AirStream המשדרת אל המכשירים באמצעות 
 Phonak TV אביזר פשוט להפעלה הנקרא

Connector, המתחבר לכל טלוויזיה או מערכת 
שמע. תוכלו ליהנות מתוכניות הטלוויזיה והסרטים 

האהובים עליכם באיכות יוצאת דופן.

מדובר בפתרון איכותי -כמו אוזניות אלחוטיות – אך 
טוב יותר, משום שמכשירי הוירטו M-312 מבחינים 

בין צליל מוזרם של דיבור או מוזיקה, ובאופן אוטומטי 
מסתגלים על מנת לתת לכם את איכות הצליל 

האופטימלית. הם כמובן גם מותאמים לשמיעה 
האישית שלכם ולמבנה האוזן שלכם. השימוש 

בטכנולוגיית AirStream מאפשר גם זמן הזרמה 
ארוך במיוחד. 2. Jansen, S. & Woodward, J. )2018(. Love at first sound: the new Phonak 

precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/ evidence, 
accessed October 17th, 2018.
3. Stewart, E., Rakita, L. and Drexler, J. )2019(. StereoZoom Part 1: The benefit of 
wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech 
intelligibility. Phonak Compendium, retrieved from  http://www.phonakpro.com/
evidence www.phonakpro.com/evidence, accessed February 26th, 2019.
4. Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber )2018(. Less listening- and memory 
effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, retrieved 
from www.phonakpro.com/evidence, accessed  October 17th, 2018.



שפרו את ביצועי השמיעה שלכם 
Roger™ באמצעות טכנולוגיית

במצבים בהם רעש ומרחק משפיעים על השמיעה 
שלכם, הבנת הדיבור יכולה להיות מאתגרת במיוחד. 

טכנולוגיית רוג'ר נועדה לשפר את ביצועי השמיעה 
שלכם במצבים מורכבים5.

טכנולוגיית רוג'ר נחשבת היום לטכנולוגיה המובילה 
בתחום. קול הדובר נקלט באמצעות מיקרופון רוג'ר, 

ומשודר באופן אלחוטי אל השומע תוך הפחתת 
רעשי הרקע.

במכשיר ה Phonak Virto M-312 מוטמעת 
טכנולוגיית ™RogerDirect. וירטו M הוא מכשיר 

השמיעה התוך אוזני היחיד המאפשר לטכנולוגיית 
רוג'ר להזרים שמע מהמשדר מבלי להרכיב 

מקלטים חיצוניים! באמצעות החידוש הייחודי הזה, 
תוכלו להשתתף באופן מלא בשיחות גם בסביבות 

רועשות במיוחד כמו מסעדות, הרצאות, פגישות 
עבודה או פעילויות בבית הספר.

דגשים עיקריים:
• פתרון מנצח בסביבות שמיעה מאתגרות.

• פותח על מנת לשפר הבנת דיבור ממרחק וברעש.

היתרון בהתאמה אישית
כל מכשיר וירטו נבנה באופן ייחודי על מנת 

להתאים למבנה האוזן האישי שלכם וצרכי השמיעה 
האישיים שלכם. מבנה המכשיר יתבסס על מידה 

מדויקת של האוזניים שלכם. לאחר מכן פונאק יבנו 
עבורכם את מכשירי השמיעה הייחודיים שלכם על 

מנת לספק לכם התאמה מושלמת ודיסקרטית, 
ביצועי שמיעה מצוינים ונוחות שימוש גבוהה.

5. Thibodeau, L. )2014(. Comparison of speech recognition with adaptive digital 
and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of 
Audiology, 23)2(, 201-210.

טכנולוגיית הסריקה הביומטרית לוקחת בחשבון את 
האנטומיה הייחודית וצרכי השמיעה של כל אוזן. 

המערכת מזהה מעל 1600 נקודות באוזן ומחשבת 
אותן לתוך הגדרות ההתאמה והכיול של כל מכשיר 

  .Virto M

סדרת Virto Marvel כוללת 2 
דגמים במספר רמות

*דגם M-312 הוא הדגם היחיד בסדרה עם קישוריות וניתן 
לקבל אותו גם בצבע שחור, וירטו M השחור מטשטש את 

הגבולות בין מכשירי שמיעה לבין אוזניות אלחוטיות חכמות, 
הוא בעל עיצוב צעיר ואופנתי ומיועד למי שאינו מעוניין 

להסתיר את אביזר השמיעה שלו אלא להיפך!

Virto M-312Virto M-10 NW O



Life is on
אנו בפונאק מאמינים ששמיעה טובה היא תנאי 

חיוני על מנת למצות מה שיש לחיים להציע. 
כבר למעלה מ- 70 שנה, אנו פועלים בהתאם 

למשימה שלקחנו על עצמנו, על ידי פיתוח 
פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים את 

חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג רגשית 
וחברתית.

https://www.phonak.com/us/en.html
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