
P90P70תכונה

 של הזרמה3 ועוד 4 של הזרמה3 ועוד 7מספר תוכניות אוטומטיות
Calm situation סביב שקטה

Speech in noiseדיבור ברעש 
Comfort in noise נוחות ברעש

Music תוכנית אוטומטית ומשופרת למוסיקה
Speech In Loud Noise המאפשרת להתמקד במדויק , התמקדות באלומת קליטה צרה

(קיים כתוכנית ידנית)              Xבדובר בסביבה רועשת

Speech in Car כדי ליצור סביבת האזנה נוחה לתקשורת קלה , הפחתת רעשים במכונית
Cומאמץ מופחת

Comfort in Echo שיפור הנוחות במצבי הדהודC
Streamed phone call -שיחת טלפון מוזרמת

Streamed speech דיבור מוזרם
Streamed musicמוסיקה מוזרמת 

max additional programs  44ידניות/ מקסימום תוכניות נוספות

Comfort in echo שיפור הנוחות במצבי הדהודC
Speech In Loud Noise המאפשרת להתמקד במדויק , התמקדות באלומת קליטה צרה

בדובר בסביבה רועשת

Speech In 360°  בחירת כיוון הדובר באופן אוטומטי והזרמת סיגנל הדיבור לאוזן
ללא צורך להפנות את הפנים לכיוון הדובר, השנייה

Speech in noise דיבור ברעש
Calm situationסביב שקטה 

Comfort in noise נוחות ברעש
Musicוכנית אוטומטית ומשופרת למוסיקה ת

Acoustic phoneטלפון אקוסטי 
Custom program תוכנית מותאמת אישית

2020מספר ערוצים

AutoSense OS 4.0  מערכת ההפעלה החדשה שלPhonak

PRISM השבב המתקדם של Phonakמאפשר חיבור טוב יותר לעולם הדיגיטלי המודרני 

Speech Enhancerמנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה C

Motion Sensor Hearing במכשירים נטעניםשיפור יכולת הבנת הדיבור בזמן תנועה 

Tap Controlשליטה במכשירים המחוברים באמצעות הקשה על האוזן בדגמים הנטענים 

APD 2.0 נוסחת ההגברה החדשה של Phonak
 וחיבור בו זמני לשני התקניםBT התקני 8צימוד לעד 

Dynamic Noise Cancelation מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמיתC
Roger Direct חיבור למגוון אביזרי עזר לשמיעה באופן אלחוטי

SNR-Boost שיפור היחס בין צלילים רצויים ורעש
DuoPhone שיחות טלפון נשמעות בשני המכשירים בו זמנית
UltraZoom דינאמית כיווניות מיקרופונים ויצירת אלומת האזנה UltraZoom Premium UltraZoom advanced

Sound Recover2 דחיסת תדרים לשם הרחבת טווח השמיעה הדינאמי
User Preference Tuning כיוון המכשירים לפי תיעוד השינויים שעושה המשתמש

Real Ear Sound חיקוי מאפייני האפרכסת
Finetuning Channels 2020ערוצי כיוון

WhistleBlock מניעת צפצופים
WindBlock הנחתת רעשי רוח

EchoBlock מנגנון אדפטיבי לביטול הדהודC
Sound Relax הנחתת צלילים חזקים פתאומיים

Quick Sync שליטה בשני המכשירים באמצעות אחד מהם
AOVיצירת תעלת אוורור האמצעות בנייה דיגיטלית 

tinnitus balance noise generator מנגנון הפחתת מוטרדות מטנטון

Auto Acclimatization התאקלמות הדרגתית ואוטומטית לכיוון של קלינאי התקשורת

 MyPhonak 4.0 אפליקציה חדשה עם אופציה לתמיכה מרחוק
Environmental balanceאיזון בין הצליל המוזרם לצלילי סביבה-  ווליום חכם

תוכניות 
אוטומטיות

תכניות ידניות

מאפיינים נוספים


