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ליהנות מכל העולמות 
ללא פשרות



 Phonak מכשירי השמיעה המתקדמים של
מאפשרים חווית שמיעה טבעית ואיכותית יותר 

מתמיד. 
אנו ב Phonak שואפים תמיד להיות בקדמת 

הטכנולוגיה ולפתח את פתרונות השמיעה 
המתקדמים ביותר. 

בהמשך לסדרת מכשירי השמיעה המהפכניים    
™Phonak Audeo Paradise אנו גאים להציג את 

™Phonak ActiveVent - הרמקול החכם.

רמקול ™ActiveVent הוא הרמקול החכם הראשון 
מסוגו, אשר משנה את פתח האוורור שלו באופן 

אוטומטי ודינמי בהתאם לסביבה בה הוא נמצא.  

השילוב בין רמקול ™Phonak ActiveVent לבין 
מכשירי שמיעה מסדרת

™Phonak Audeo Paradise מאפשר יתרון מובהק 

במצבי היום יום כגון:
.

• תחושת צליל טבעית בקול עצמי ובמגוון סביבות2
.

• הבנת דיבור טובה יותר ברעש2
.

• מודעות טבעית יותר לצליל ומיקום במרחב1
• איכות קול מיטבית בשמיעה של מדיה.  

התאמת רמקול ™ActiveVent מתאפשרת תחת 
תנאים מסוימים בתלות בליקוי השמיעה האישי 

ומבנה אוזן. מומלץ להתייעץ עם קלינאי התקשורת 
לגבי התאמתכם לאביזר זה!

בגלל רגישותו של הרמקול ללחות ולכלוך נדרש 
להחליפו כל חצי שנה, וכן לבנות עבורו מבנה מיוחד 

עשוי טיטניום.

כיצד זה עובד?

בתוך רמקול ה ™ActiveVent מצויה דיסקית 
קטנה אשר משנה את מיקומה באופן אוטומטי 

בהתאם לניתוח מאפייני הסביבה הנעשה 
במחשב )הצ'יפ( של המכשיר.

במצבים שקטים פתח האוורור של הרמקול 
במצב פתוח מה שמאפשר שמיעה טבעית ונעימה 

של הסביבה והקול העצמי. במצבים רועשים 
ובזמן הזרמת בלוטות' -פתח האוורור במצב סגור, 

מה שמאפשר הנחתה אופטימאלית של רעשי 
הסביבה והבנת דיבור מיטבית. 

שינויים אלה של פתח האוורור מתרחשים באופן 
אוטומטי לחלוטין, ע"י מערכת ההפעלה 

.Phonak AutoSense OS™ 4.0 המתקדמת

באמצעות הוספת אביזר זה אל מכשירי השמיעה 
ניתן ליהנות מקול עצמי נח ונעים מצד אחד, 

ומהבנת דיבור מרבית על רקע רעש ואיכות צליל 
במדיה שלא חוויתם עד היום מצד שני.

פנו אל קלינאי התקשורת שלכם כדי לבדוק האם 
רמקול ™Phonak ActiveVent עשוי להתאים 
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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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