Phonak Audéo
Paradise
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גלו מחדש את פלא השמיעה
ואת קסם הצלילים

,Phonak Audéo™ Paradise
המכשירים החדשים מבית פונאק,
משלבים טכנולוגיה מתקדמת
המבוססת על הצלילים כפי שהם
בטבע .הצלילים בעולמנו מספקים
לנו רוגע ונחמה .היכולת לשמוע היא
תנאי בסיסי לאיכות החיים שלנו,
ואין דרך טובה יותר לגלות מחדש
את השמיעה מאשר לקבל השראה
מפלא הצלילים בטבע
אנו בפונאק ,זיהינו מה לקוחותינו מצפים לקבל
ממכשירי השמיעה שלהם :איכות צליל יוצאת מן
הכלל ,רב תכליתיות והיכולת לשלוט ולהתאים את
מכשיר השמיעה שלהם לכל מצב.
 Phonak Audéo™ Paradiseעונה על הציפיות
הללו בכדי לספק חווית שמיעה שאין שניה לה.
התכונות והרכיבים החדשים של Phonak
 Audéo™ Paradiseעובדים יחד בסנכרון מושלם
ומעניקים למשתמש גישה לשכבות וטקסטורות
חדשות של צלילים בכל סביבה שהיא.
רב התכליתיות של Phonak Audéo™ Paradise
מאפשרת חיבור לשני מכשירי ® Bluetoothבו
זמנית .סוללת ליתיום-יון נטענת מאפשרת יום
שלם של שימוש לאחר  3שעות טעינה בלבד,
והאפליקציה החדשה מעניקה שליטה רבה
יותר ואופציה להתחברות מרחוק לקלינאי
התקשורת לצורך כיוון המכשירים ללא צורך
בהגעה למכון.

לקחנו את הטכנולוגיה שלב נוסף
קדימה .ברוכים הבאים
ל!Phonak Audéo™ Paradise -
עם  Phonak Audéo™ Paradiseחווית השמיעה
ממריאה לשחקים בזכות טכנולוגיה
התומכת בשימור קשרים חברתיים
ושיפור איכות החיים ,בכל סביבה
אקוסטית וכמענה לכל צורך אישי.
בזכות מערכת ההפעלה
המתוחכמת ,המכשירים יזהו את
הסביבה בה נמצא המשתמש או
את מקור הצלילים המוזרמים למכשירים ויתאימו
את התכונות השונות ואת התנהגות המכשירים
באופן מיטבי לשינויים בזמן אמת.
איכות צליל חסרת תחרות
• מערכת ההפעלה החדשה AutoSense 4.0
• השבב החדש PRISM
• חיישן התנועה החדש
• נוסחת ההגברה החדשה APD 2.0
פתרונות דיגיטליים מותאמים אישית
• אפליקציית  myPhonak 4.0 appהחדשה
• אפשרות לחיבור מרחוק Remote Support -
קישוריות אוניברסלית
• חיבור לטלפון החכם ,טלוויזיה ועוד
• שליטה במכשירים המחוברים באמצעות
ה Tap control -החדש ( במכשירים הנטענים)
• אפשרויות מתקדמות לחיבורי BT
TM

מערכת ההפעלה החדשה
 :AutoSense OS™ 4.0מערכת
קלסיפיקציה מתוחכמת ומבוססת
אינטליגנציה מלאכותית ()AI

Phonak Audéo™ Paradise
משיג איזון בין נוחות לשמיעת דיבור
בסביבות רועשות באמצעות מנגנון
הנחתת הרעשים הדינאמי

מערכת ההפעלה החדשה שלנו
 ,AutoSense OS™ 4.0שפותחה באמצעות
אינטליגנציה מלאכותית ,מנצחת באופן מושלם
על התכונות של Phonak Audéo™ Paradise
וכך מאפשרת יצירת חוויה מותאמת אישית
למגוון הרחב של הצרכים ואורחות החיים של
המשתמשים הרבים שלנו ,בכל סביבות ההאזנה.
שיפור יכולת הבנת הדיבור בעזרת תכונת
 Speech Enhancerהחדשה
לעתים ,אנחנו מתקשים להבין דיבור גם במצבים
שקטים .אנשים שדיווחו על קושי בהבנת דיבור
בסביבה שקטה היו בעלי סיכוי גבוה יותר להפיק
1
תועלת ממכשירי שמיעה.
 Speech Enhancerהוא רכיב אשר מתאים
את עצמו לסביבה ומדגיש דיבור שקט בסביבה
שקטה .לשמוע מה שאחרים אומרים הוא חלק
בלתי נפרד מהשתתפות במפגש חברתי.

1. Dillon, H., Hickson, L., & Seeto, M. (2018). Hearing aids: What audiologists and
ENTs should know. Keynote address:
World Congress of Audiology. Cape Town, SA.

היכולת להשתתף במפגשים חברתיים משפיעה
על איכות החיים .מפגשים משמחים אלו יכולים
להפוך לאתגר כאשר קושי בהבנת דיבור על
רקע רעש יוצר תסכול ומביא לתשישות .מנגנון
הנחתת הרעשים הדינאמי מסייע למשתמשים
ב Phonak Audéo™ Paradise-להישאר
מחוברים לסביבה באמצעות מנגנון של הנחתת
רעש מרחבית ויצירת אלומת שמיעה כיוונית.
למשתמש יש שליטה במנגנון זה באמצעות
האפליקציה על מנת לאפשר התאמה אופטימלית
לצרכים.

Phonak Audéo™ Paradise
מצטיין בקישוריות אוניברסלית

מנגנון הקלת טינטון

הקישוריות של Phonak Audéo™ Paradise
מאפשרת חיבור לטלפונים חכמים המופעלים
ע"י  iOSו ,Android-טלוויזיות ,משדריRoger TM
ואביזרי עזר אלחוטיים נוספים.
רב התכליתיות של
™Phonak Audéo
 Paradiseמאפשרת
התאמה של
עד  8מכשירים
התומכים בקישוריות
®,Bluetooth
כאשר  2מכשירים
יכולים להיות מחוברים בו זמנית .הקישוריות
האוניברסלית מאפשרת למשתמשים
להתאים את עצמם לעולם הדיגיטלי העכשווי.

גם במכשירי Phonak Audéo™ Paradise
כמו בשאר מכשירי פונאק ,קיים מנגנון ייעודי
להקלה מטינטון הניתן להפעלה באופן אוטומטי
או ידני בהתאם לצורך.

תכונת השליטה
בהקשה,Tap control ,
מעניקה גישה נוחה
למגוון פעולות לפי
בחירת המשתמש-
במכשירים הנטענים.
חיישן התנועה הנמצא בתוך ™Phonak Audéo
 ,Paradiseמאפשר  :Tap controlבעזרת הקשה
פשוטה על האוזן מתאפשרת שליטה נרחבת
במכשירים ,עם נוחות תפעול חסרת תקדים.

שלבו את
™Phonak Audéo
 Paradiseעם
™ Rogerלקבלת
תוצאות טובות
במצבים הקשים
ביותר ובאופן
דיסקרטי
טכנולוגית ™ ,Rogerהמאפשרת העברה ישירה
של קול הדובר אל ,Phonak Audéo™ Paradise
באמצעות משדר -מסייעת לשפר את ביצועי
השמיעה שלכם במצבים מורכבים .2החיבור של
™ Rogerלמכשיר השמיעה נעשה באופן פשוט
ודיסקרטי בזכות ™ ,RogerDirectהמאפשר
חיבור ללא מקלט חיצוני ומעניק פתרון מנצח
לסביבות שמיעה מאתגרות.

2. 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.

עבורנו בפונאק
שמיעה טובה מהווה איכות חיים
אנו בפונאק מאמינים ,ששמיעה טובה היא יותר
מפשוט "לשמוע טוב" .שמיעה טובה היא הבסיס
והתנאי לבריאות חברתית-רגשית ,קוגניטיבית
וגופנית.
כאשר אנו אומרים:
ששמיעה טובה מאפשרת איכות חיים טובה-
אנו מתייחסים לתמונה הרחבה ,ומעניקים
טיפול בשמיעה כבסיס לאיכות החיים והבריאות
הכללית של לקוחותינו.
בריאות חברתית-רגשית
בריאות קוגניטיבית
בריאות גופנית
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