
 אתם רוצים לתת לילדיכם את העולם

 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כם יילדים שרוצ ם. אתולמידה תוך כדי משחק.ילדות היא זמן של רגעים קסומים 

להתחבר  כםיכל רגע. עזרו לילדיעברו בהצלחה את השלבים השונים וייהנו מ
במערכות  ראשון בעולםה ,המעבד Sky CI ™ M צליליםבעזרת מעבד ה סביבתםל

 .שבלול שתוכנן במיוחד לילדיםהשתל 

 ותכתינוק מהתפתחות שפה ודיבור –כם ישל ילד משתניםלצרכים ה המעבד תוכנן

 יםמחוברו יישאר יכםיבטיח שילד Sky CI M - ילדים בוגרים. בילוי עם חברים כ ועד

 .לכל מה שיש לחיים להציע

 
 

     

 עוצמתית חווית שמיעה
     
 

AutoSense Sky OS ™ 3.0מערכת ההפעלה  באופן מראש ותוכננה  
אוטומטיים  לילדים, התאמה ואופטימיזציהאזנה האופייניים מצבי הלייחודי 

.בכל סביבה בה הם נמצאים יכםמעבד הקול של ילדב  
Sky CI M טכנולוגיית כולל את    Phonak Marvel מספק איכות ו הידועה, 

של ילדיכם, כך סביבות השונות עקבית לצלילים בנגישות צליל מעולה ו
 שתמיד יוכלו להיות חלק מהשיחה.

Rogerטכנולוגיית  וקישוריות ™   Bluetooth המהוות חלק אינטגרלי ® 
צורך בחיבור כל היום ללא ת מידע שמיעתי מאפשרות הזרממהמעבדים 

על הקול של המורה בבית  יהיההפוקוס , כך  על המעבד אביזרים נוספים
ילדים אוהבים לשמוע בבית.המוזיקה שהאו על  או בגן,  הספר  

 
 ™Roger - טכנולוגיית רוג'ר 

 ברוג'ר במצבי האזנה מאתגרים והשתמש

 .שפר את הביצועים השמיעתיים של ילדיכםכמו הכיתה כדי ל

 
 
 
 

 
. וכל שימוש Bluetooth SIG, Incהם סימנים מסחריים רשומים שבבעלות ® Bluetooth* סימן המילים והלוגו של 

 רישיון.עם הינם  Sonova AG על ידיסימנים כאלה  בו
 

  
 
 
 



 להרפתקאות של גמישות             
 .לדיכם הגדלים ומתפתחיםי            

 
 

ילדיכם . המותאמים לילדיםבמגוון צבעים מסוגננים  יםמגיע Sky CI Mמעבדי 
וכך יוכלו להתחבר ולרצות להרכיב שלהם,  מעבדיםלבחור את צבע היכולים 

 להפיק מהם יותר תועלת.את המעבדים, ו
 Slim HP העמידה למים ויחידת הראש הדקה  M Waterproof -סוללת ה

AquaMic  ™כם לא י, כך שילדמותאמים לשעורי השחייה ולאמבטיה
 או למידה. כיףיפספסו אך רגע של 

AB מעבדי  לכןקטנות,  אוזניים מכירה Sky CI M אפשרויות  עם מגוון יםמגיע
הילדים בשלבי אישית לצרכים המשתנים של של הרכבה הניתנות להתאמה 

 השונים של חייהם.
 

 

 

 על ( מאחורי) האוזן
 מעולה לאלו שרוצים מערכת שלא מורגשת

 
 על האוזן בבטחה

 .CI Mאידיאלי לאבטחת המעבד על האוזן, עם חבק סקיי 

 
 כלום על האוזן

 חיבור לגוף עם קליפס. –אקטיבים לאוזניים קטנטנות וילדים 
 
 

 

 

 

 אולטימטיביתקלות שימוש         
 
 
 

מתאימה את עצמה לצלילים  AutoSense Sky OS 3.0טכנולוגית 
בסביבות השונות של ילדיכם בלי צורך בכיוונים ידניים, כך הם יכולים 

 להתמקד בדברים החשובים באמת.
עליהם. שיחות וידאו עם ילדכם יכול ליהנות מהמכשירים המועדפים 

 המשפחה והחברים,
 ניתן להזרים סרטים ומוזיקה, ואפליקציות חינוכיות ישירות ו

 באופן אלחוטי לאוזניהם
 

 

 בחינוך. * מערכות אלחוטיותבתי ספר אימצו  
 70% מבתי הספר שנבדקו דיווחו על שימוש בטאבלטים בבית הספר 79%

 הולך ונרחב*  מתוכן הזרמת האודיו בטבלטים

 נפוץ בקרב ילדים. * הואטלפון חכם השימוש בטאבלט וב 
בטאבלט או שימוש יומיומי מתלמידי בית הספר היסודי מדווחים  78%

 טלפון חכם.ב
 

. Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Retrieved from: https://www.ofcom.org.uk/ 

research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, 
accessed August 19th, 2019 

 

 

 



המעבדים שליטה וניהול נוחים של  כםמאפשרת ל AB Remoteאפליקציית 
 .מוכנים לעשות זאת בעצמםיהיו , עד שהם של ילדיכם

 
* Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Retrieved from: https://www.ofcom.org.uk/ 
research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, 

accessed August 19th, 2019 

 

 עוצמתיים חיבורים
 
לחיות ללא  יםיכול יםילדהאנו מאמינים שכל  Bionics Advanced -ב

הגמיש המעבד , Sky CI Mשמיעה. לכן אנו מציעים את האובדן  מגבלות
 ביותר במערכות שתלי שבלול עבור ילדים. וחדשני

 אתראותנו ב ו. בקרעבורכם ועבור ילדיכםחוו את כוח החיבור 
AdvancedBionics.com לשמיעה טובה  יכםאת המסע של ילד וליוהתח

 היום.כבר  יותר 
ADVANCED BIONICS AG – Laubisrütistrasse 28 – 8712 Stäfa, Switzerland 
T: +41.58.928.78.00 – info.switzerland@advancedbionics.com 

ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States 
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com 

For information on additional AB locations, please visit advancedbionics.com/contact 

* Product availability pending regulatory approval. Not all colors and sizes are available in all markets. 
Advanced Bionics - A Sonova brand 

 

 שותפים במסע השמיעה של ילדיכם

 
לילדים,  שיקום השמיעהבתחום  בעולםמובילה חברה ה, הPhonakיחד עם 

Advanced Bionics 
 כם ייענו.ילהבטיח שכל הצרכים הייחודיים של ילדכדי פועלת 
 Sky CI M -בשתל שבלול ובמכשיר שמיעה, ה וכם ישתמשיאם ילד

 -נועדו לעבוד יחד כ Phonak Sky ™ Link Mומכשיר השמיעה 
 זוג דינמי.

את הצלילים בצורה שלא כמו פתרונות אחרים, שני המכשירים הללו יעבדו 
 יםהאזנה מאתגרמצבי איכות צליל עקבית גם ב דומה, וכך יאפשרו

 
 ,HearingSuccess.comופורטל  BabyBeatsאפליקציית 

HearingSuccessהם , 
עבורכם  עילים שתוכננו במיוחד על ידי החוקרים והמומחים שלנויכלים 

 ועבור ילדיכם על מנת למקסם את ההצלחה של ילדיכם.
 שלכם להאזנה, או לעזור ותלכן, בין אם אתם מנסים לעורר את מוח התינוק

, אנחנו כאן מכשירים שלהםרב מהיאת המ להפיק כםבני הנוער שלל
 .כםבשביל

 
 

 התחברו לרגעים שאתם אוהבים
 

. 


