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Audeo P90 R Fit 

 
קצב   ת למכשיר רמקול מיוחד עם חיישן היכול לנתר א  , עם רמקול בתעלה. מכשיר שמיעה מאחורי האוזן

הלב. בעזרת מכשיר שמיעה זה ואפליקציה ייעודית ניתן לעקוב אחר הפעילות הגופנית וליצור הרגלים  
 רמת פעילות ומרחק הליכה/ ריצה.ניתן לעקוב אחר קצב לב, מספר צעדים, בריאים יותר.   

 .  חמורעד  רסיברים )רמקולים( המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל שנימגיע עם מגוון של  
 

 תכונות פיזיות:

לחצן תוכניות ועוצמה )ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים   •
 (. ™Bluetoothדרך 

  BTהמאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת  ™Bluetoothקישוריות  •
 https://www.phonak.com/com/en/support/product--תואמים ) ראו בדיקת תאימות

support/compatibility.html) . 

 . PRISMבוד המתקדם שבב העי •

 (.IP68אבק )עמידות בפני לחות ו •

שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית  3יון נטענת.  -סוללת ליתיום •
 עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה. 

 ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.   •

 וספת תשלום(.בת –צבעים )שינוי צבע מברירת המחדל   3-מגיע ב •

 

 תכונות טכניות:

כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, דיבור ות 7בין  אוטומטימעבר  •
 (. AutoSense OS 4.0 Premiumברעש חזק, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות מצבי הדהוד )

 . אוטומטיותכניות הזרמה ו ת 3 •

 . 4: מקסימליכניות ידניות ומספר ת •

 . 5( מקסימלי: Streamingכניות הזרמה )ומספר ת •

 אבחנה בין הצלילים המוזרמים )שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור( וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל. •

במצב של דיבור על רקע רעש   ואוטומטית הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיווניות צרה  •
(StereoZoom Premium)  . 

 (. Speech Enhancerשקטה ) מנגנון להגברת דיבור בסביבה •

 (. Dynamic Noise Cancelationמנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית ) •

שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים   •
 (. Motion Sensor Hearingבהתנהגות המכשירים בזמן תנועה )

 .   (Tap Control)באמצעות הקשה על האוזן  שליטה בפונקציות שונות המחוברים •

 Phonak (APD 2.0  .)נוסחת ההגברה החדשה של   •

 (.  UltraZoom Premiumאדפטיבית מתקדמת ) פונים רוכיווניות מיק •

https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html
https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html


 (. Tinnitus Balanceמנגנון ייחודי להקלת טינטון )  •

 (. SoundRecover2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי User Preference Tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 (.Real Ear Soundדימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן ) •

 ערוצי הגברה 20 •

 (.WhistleBlockמניעת צפצופים )  •

 (. EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד )  •

 (. QuickSyncכשיר השני )שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במ •

 Autoאופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) •

Acclimatization  .) 

• Environmental Balance –    שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת
 צלילי הסביבה. 

• Own Voice Pick-Up  בעת שיחת טלפון במצבBT Hands Free   קול המשתמש נקלט ע"י
 מיקרופון מכשירי השמיעה. 

 אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.  •

 

 מוצרים תואמים:

, ללא צורך  Roger (FM)ויכולים לתקשר עם משדר  –  Roger Direct 2.0המכשירים תואמים  •
 בחיבור מקלט פיזי.

 . My Phonak Appתומך באפליקציית   •

• TV Connector  . 

• Partner Mic  מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה(
 רועשת(. 

• Remote Control .)שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי( 



Audeo P70 R Fit 

 
קצב הלב.   את. למכשיר רמקול מיוחד עם חיישן היכול לנתר  עם רמקול בתעלה מכשיר שמיעה מאחורי האוזן

בעזרת מכשיר שמיעה זה ואפליקציה ייעודית ניתן לעקוב אחר הפעילות הגופנית וליצור הרגלים בריאים  
 ניתן לעקוב אחר קצב לב, מספר צעדים, רמת פעילות ומרחק הליכה/ ריצה.יותר.    

 .  חמוררסיברים )רמקולים( המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל עד  שנימגיע עם מגוון של  
 
 כונות פיזיות:ת 

לחצן תוכניות ועוצמה )ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים   •
 (. ™Bluetoothדרך 

  BTון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפ ™Bluetoothקישוריות  •
 https://www.phonak.com/com/en/support/product--תואמים ) ראו בדיקת תאימות

support/compatibility.html) . 

 . PRISMשבב העיבוד המתקדם  •

 (.IP68אבק )עמידות בפני לחות ו •

שעות הטענה מספיקות ליום שלם. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית  3יון נטענת.  -סוללת ליתיום •
 עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה. 

 ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי או מבנה מותאם אישית.   •

 בתוספת תשלום(. –דל  צבעים )שינוי צבע מברירת המח 3-מגיע ב •

 

 תכונות טכניות:

נוחות    כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש,ות 4מעבר אוטומטי בין  •
 (.AutoSense OS 4.0 Advanced) מוסיקהו ברעש,

 כניות הזרמה אוטומטיות. ו ת 3 •

 . 4כניות ידניות מקסימלי: ומספר ת •

 . 5( מקסימלי: Streamingכניות הזרמה )ומספר ת •

 אבחנה בין הצלילים המוזרמים )שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור( וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל. •

הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיווניות צרה ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש   •
(StereoZoom Advanced)  . 

שיפור יכולת הבנת דיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים   •
 (. Motion Sensor Hearingבהתנהגות המכשירים בזמן תנועה )

 .   (Tap Control)ות המחוברים באמצעות הקשה על האוזן שליטה בפונקציות שונ •

 Phonak (APD 2.0  .)נוסחת ההגברה החדשה של   •

 (.  UltraZoom Advancedים אדפטיבית מתקדמת )רופונכיווניות מיק •

 (. Tinnitus Balanceמנגנון ייחודי להקלת טינטון )  •

 (. SoundRecover2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי User Preference Tuning)תיעוד העדפות המשתמש  •

 (.Real Ear Soundדימוי מאפייני הגברה של אפרכסת האוזן ) •

 ערוצי הגברה 20 •

 (.WhistleBlockמניעת צפצופים )  •

https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html
https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html


 (.QuickSyncשינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני )   •

 Autoאוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש )אופציה להגברה  •

Acclimatization  .) 

• Environmental Balance –    שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת
 צלילי הסביבה. 

• Own Voice Pick-Up  בעת שיחת טלפון במצבBT Hands Free   קול המשתמש נקלט ע"י
 ון מכשירי השמיעה. מיקרופ

 אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות אפליקציה.  •

 

 מוצרים תואמים:

, ללא צורך  Roger (FM)ויכולים לתקשר עם משדר  –  Roger Direct 2.0המכשירים תואמים  •
 בחיבור מקלט פיזי.

 . My Phonak Appתומך באפליקציית   •

• TV Connector  . 

• Partner Mic שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה )מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש ,
 רועשת(. 

• Remote Control .)שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי( 

 


