
   StrideDXמידע על הדגמים בסדרת  

  

  (מתקדמת) בלבד.  7-(פרמיום) ו 9  ברמהואחד עם סוללות. בישראל ישווקו דגמים  ןנטע  אחדדגמים,   שניבסדרה 
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  . חמור המיועד לליקוי שמיעה קל עד   ) BTE( מאחורי האוזן מכשיר 

  תכונות פיזיות 

 לחצן תוכניות ועוצמה 
  בפני לחות ואבק ( עמידות גבוההIP68 ( 
  איון ( -ליתיוםסוללהLithium Ion ( ) שעות טעינה מספיקות ליום שלם)  3נטענת 
 הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם ההוצאה/הכנסה למטען  
 Bluetooth  אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות'  מתחבר ישירות לכל טלפון  - מובנה במכשיר)

 מתאים) 
  רגילהאו   צינורית דקהניתן להזמנה עם 

 תכונות אקוסטיות 

 SoundNav 3.0 -  תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות   7מעבר אוטומטי בין
 בקבוצה קטנה, שיחות בקהל, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה

 MediaNav -  ) שתי תוכניות הזרמהstreaming לדיבור ולמוזיקה) אוטומטיות 
 Sound Conductor -  מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית   3טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין

 ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
  SpeechPro  - חוויית הבנת דיבור ותפיסה מרחבית מצוינת בסביבות רועשות 
 Spatial Awareness   -  של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מאמץ  מנגנון המספק חוויה טבעית

 מופחת מצידו של המשתמש בסביבות שקטות
 Soft Speech Lift –  מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות 
 Spectral Speech –   מערכת חדשה המשפרת את הבנת הדיבור בסביבות מאתגרות במיוחד 
 Personalized Spatial Awareness –  התאמה אישית למאפייני אנטומיית האוזן לצורך שיפור זיהוי

 ומיקום צלילם וקולות במרחב 
 MyMusic  – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש 
 Frequency Compression 2 –  דחיסת תדרים אדפטיבית 
 Tinnitus Masker  – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון 
 Adaptation Manager  – ת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברהמערכ 
 DuoLink  – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה 
  תוכניות ידניות נוספות 3עד 
 20  ערוצי הגברה 
  שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של

 TV Connectorמכשירי השמיעה לאביזר עזר  
 חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה  )Roger 

Direct™ לאחר רכישת מערכת רוג'ר ( 



  ...ועוד 

  ם תואמים מוצרי 

 TV Connector 
 PartnerMic™ 
 RemoteControl 
  מערכותRoger™ 

  תמיכה באפליקציות 

Unitron Remote Plus –  ) הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזרequalizer  (
  וכיוון המכשירים מרחוק. לשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי 

  קישור להוראות שימוש 

  ישור לדף המוצר באתר היצרן ק 
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  בינוני חמור.  ) המיועד לליקוי שמיעה קל עדBTEמכשיר מאחורי האוזן ( 

  תכונות פיזיות 

 לחצן תוכניות ועוצמה 
  ) עמידות גבוהה בפני לחות ואבקIP68 ( 
  312סוללה 
 Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון (אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות'   - מובנה במכשיר

 מתאים) 
  ) סליל טלקויילTelecoil ( 
  צינורית דקה או רגילהניתן להזמנה עם 

 תכונות אקוסטיות 

 SoundNav 3.0 -  תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות   7מעבר אוטומטי בין
 בקבוצה קטנה, שיחות בקהל, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה

 MediaNav -  ) שתי תוכניות הזרמהstreamingאוטומטיות לדיבור ולמוזיקה ( 
 Sound Conductor -  מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית   3טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין

 ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
  SpeechPro  - חוויית הבנת דיבור ותפיסה מרחבית מצוינת בסביבות רועשות 
 Spatial Awareness   -   מנגנון המספק חוויה טבעית של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מאמץ

 מופחת מצידו של המשתמש בסביבות שקטות
 Soft Speech Lift –  מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות 
 Spectral Speech –   מערכת חדשה המשפרת את הבנת הדיבור בסביבות מאתגרות במיוחד 
 Personalized Spatial Awareness –  התאמה אישית למאפייני אנטומיית האוזן לצורך שיפור זיהוי

 ומיקום צלילם וקולות במרחב 
 MyMusic  – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש 
 Frequency Compression 2 –  דחיסת תדרים אדפטיבית 
 Tinnitus Masker  – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון 
 Adaptation Manager  – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה 
 DuoLink  – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה 
  תוכניות ידניות נוספות 3עד 
 20  ערוצי הגברה 
  שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של

 TV Connectorמכשירי השמיעה לאביזר עזר  
 חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה  )Roger  

Direct™ לאחר רכישת מערכת רוג'ר ( 
  ...ועוד 

  מוצרים תואמים 

 TV Connector 
 PartnerMic™ 
 RemoteControl 



  מערכותRoger™ 

  תמיכה באפליקציות 

Unitron Remote Plus –  ) הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזרequalizer  (
  וכיוון המכשירים מרחוק. לשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי 

  קישור להוראות שימוש 

  ישור לדף המוצר באתר היצרן ק 
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  . חמור ) המיועד לליקוי שמיעה קל עד  BTE( מכשיר מאחורי האוזן 

  תכונות פיזיות   

 לחצן תוכניות ועוצמה 
  ) עמידות גבוהה בפני לחות ואבקIP68 ( 
 איון ( -סוללה ליתיוםLithium Ion ) שעות טעינה מספיקות ליום שלם)  3) נטענת 
  וכיבוי אוטומטיים עם ההוצאה/הכנסה למטעןהדלקה  
 Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון (אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות'   - מובנה במכשיר

 מתאים) 
  צינורית דקה או רגילהניתן להזמנה עם 

 תכונות אקוסטיות   

 SoundNav 3.0 -  הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות  תוכניות האזנה וכל מצבי  6מעבר אוטומטי בין
 בקבוצה קטנה, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה

 MediaNav -  ) שתי תוכניות הזרמהstreamingאוטומטיות לדיבור ולמוזיקה ( 
 Sound Conductor -  מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית   3טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין

 ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
  SpeechZone 2 –  מערכת לשיפור הבנת דיבור בסביבות רועשות 
 Spatial Awareness   -   מנגנון המספק חוויה טבעית של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מאמץ

 מצידו של המשתמש בסביבות שקטותמופחת 
 Soft Speech Lift –  מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות 
 MyMusic  – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש 
 Frequency Compression 2 –  דחיסת תדרים אדפטיבית 
 Tinnitus Masker  –  טינטוןמנגנון מיוחד להקלה על 
 Adaptation Manager  – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה 
 DuoLink  – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה 
  תוכניות ידניות נוספות 3עד 
 16  ערוצי הגברה 
  שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של

 TV Connectorהשמיעה לאביזר עזר   מכשירי
 חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה  )Roger 

Direct™ לאחר רכישת מערכת רוג'ר ( 
  ...ועוד 

  מוצרים תואמים 

 TV Connector 
 PartnerMic™ 
 RemoteControl 
  מערכותRoger™ 

  תמיכה באפליקציות 



Unitron Remote Plus –  ) הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזרequalizer  (
  . המכשירים מרחוק  וכיווןלשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי 

  קישור להוראות שימוש 

 קישור לדף המוצר באתר היצרן 
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  . בינוני חמור) המיועד לליקוי שמיעה קל עד BTE( האוזן מכשיר מאחורי 

  תכונות פיזיות 

 לחצן תוכניות ועוצמה 
  ) עמידות גבוהה בפני לחות ואבקIP68 ( 
  312סוללה 
 Bluetooth  מתחבר ישירות לכל טלפון (אנדרואיד או אייפון עם פרופיל בלוטות'   - מובנה במכשיר

 מתאים) 
  ) סליל טלקויילTelecoil ( 
  רית דקה או רגילהצינוניתן להזמנה עם 

 תכונות אקוסטיות   

 SoundNav 3.0 -  תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: שיחות בשקט, שיחות   6מעבר אוטומטי בין
 בקבוצה קטנה, שיות ברעש, שקט, רעש ומוסיקה

 MediaNav -  ) שתי תוכניות הזרמהstreamingאוטומטיות לדיבור ולמוזיקה ( 
 Sound Conductor -  מרכיבים כדי להבטיח חוויית שמיעה טבעית   3טכנולוגיה מהפכנית המאזנת בין

 ביותר: הדגשת דיבור, הפחתת רעש וכיווניות
  SpeechZone 2 –  מערכת לשיפור הבנת דיבור בסביבות רועשות 
 Spatial Awareness   - מץ  מנגנון המספק חוויה טבעית של מודעות למיקום הצליל במרחב עם מא

 מופחת מצידו של המשתמש בסביבות שקטות
 Soft Speech Lift –  מאפשרת הבנה משופרת של קולות דיבור שקטים במיוחד בסביבות שקטות 
 MyMusic  – הגברת מוסיקה המותאמת לג'נר האהוב על המשתמש 
 Frequency Compression 2 –  דחיסת תדרים אדפטיבית 
 Tinnitus Masker  – מנגנון מיוחד להקלה על טינטון 
 Adaptation Manager  – מערכת להסתגלות הדרגתית ואוטומטית להגברה 
 DuoLink  – תקשורת ותיאום פעולות בין מכשירי השמיעה 
  תוכניות ידניות נוספות 3עד 
 16  ערוצי הגברה 
  שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה או אודיו אחר באמצעות חיבור אלחוטי פשוט של

 TV Connectorמכשירי השמיעה לאביזר עזר  
 חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה  )Roger 

Direct™ לאחר רכישת מערכת רוג'ר ( 
  ...ועוד 

  ם תואמים מוצרי 

 TV Connector 
 PartnerMic™ 
 RemoteControl 
  מערכותRoger™ 

  



  תמיכה באפליקציות 

Unitron Remote Plus –  ) הכוללת אפשרות שליטת המשתמש בעוצמה, מעבר תוכניות, אקוולייזרequalizer  (
  לשינוי גוון הצליל, אפשרות שיגור משוב ישיר לקלינאי וכיוון המכשירים מרחוק. 

  ות שימוש קישור להורא 

 קישור לדף המוצר באתר היצרן 

 


