
 Virto Pבסדרת  הדגמים
 Paradiseפלטפורמת 

 .  10כשירים תוך אוזניים עם סוללה מ ושני, 312מכשירים תוך אוזניים עם סוללה   שנידגמים,  ארבעהבסדרה 

 

Virto P90-312 

 

 

 
 .  העמוק-החמורמכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד 

 תכונות פיזיות:

  דרך  עבור מכשירי טלפון מצומדים , בנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון) כניות ועוצמהו לחצן ת •
Bluetooth™.) 

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

support/compatibility.html) 

 .  PRISMהמתקדםשבב העיבוד  •
 . 312 אויר סוללת אבץ •

• Bluetooth™  מתחבר ישירות לטלפון בעזרת  –מובנה בתוך המכשירBT  . 

 או צבע גוף.  אפשרות לקבל את הדגם בצבע שחור •

 
 תכונות אקוסטיות: 

תכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, דיבור ברעש   7מעבר אוטומטי בין  •
 . (AutoSense OS™ 4.0 Premium)  חזק, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד

 . אוטומטיותתוכניות הזרמה  3 •

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 5מקסימלי:  Streaming)) מספר תוכניות הזרמה •

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

 (. Speech enhancerמנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה)  •

 . (Dynamic Noise Cancelationמנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית)  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceטנטון ) ת להקל יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

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


 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 (.  EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד ) •

 (.  QuickSyncמזנה באופן זהה גם במכשיר השני )שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים  •

 Autoוהסתגלות המשתמש )של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי  אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization)  . 

 Environmentalצלילי הסביבה )שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמות הצליל המוזרם לעוצמת   •

Balance  .) 

• Own Voice Pick-up –  בעת שיחת טלפון במצבBT Hands Free  קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון
 שירי השמיעה. מכ

  אפשרות לכיוון מרחוק ע"י אפליקציה.  •

 

 מוצרים תואמים

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

 My Phonak Appתומך באפליקציית   •

• TV Connector 

• Partner Mic שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת(.  ון דיסקרטי וקל לשימושרופ)מיק , 

• Remote Control  באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי(.)שליטה מרחוק במכשירי השמיעה 
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 מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

 

 תכונות פיזיות:

 תוכניות ועוצמה.לחצן  •

 .  PRISMשבב העיבוד המתקדם •
 . 312 אויר סוללת אבץ •

 אפשרות לטלקויל.   •

 
 תכונות אקוסטיות: 

כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש,  ות 6מעבר אוטומטי בין  •
 (. AutoSense OS™ 4.0 Premium) מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 (. Speech enhancerמנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה)  •

 . (Dynamic Noise Cancelationמנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית)  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2תדרים אדפטיבית )דחיסת  •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 (.  EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization.)   
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 חמורה. המתאים לירידת שמיעה קלה עד  קטן מכשיר שמיעה תוך אוזני

 

 תכונות פיזיות:

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .  PRISMשבב העיבוד המתקדם •
 . 10 אויר סוללת אבץ •

   טלקויל.אפשרות ל •

 
 תכונות אקוסטיות: 

כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש,  ות 6מעבר אוטומטי בין  •
 (. AutoSense OS™ 4.0 Premium) מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 (. Speech enhancerמנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה)  •

 . (Dynamic Noise Cancelationמנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית)  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 (.  EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization  .) 

 

 

 

 



 

Virto P90 Titanium 

 
לית ממתכת  אבהדפסה דיגיט תייחודיהמיוצר בטכנולוגיה  Nano CICמסוג מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן במיוחד 

הודות לשימוש בטיטניום ניתן לייצר מכשירים קטנים ועמידים במיוחד. מתאים לירידת שמיעה קלה עד  הטיטניום. 
  חמורה. 

 תכונות פיזיות:

 ועוצמה.לחצן תוכניות  •

 .  PRISMשבב העיבוד המתקדם •
 . 10סוללת אבץ   •

   אפשרות לטלקויל. •

 
 תכונות אקוסטיות: 

כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש,  ות 6מעבר אוטומטי בין  •
 (. AutoSense OS™ 4.0 Premium) מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 (. Speech enhancerמנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה)  •

 . (Dynamic Noise Cancelationמנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית)  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2אדפטיבית )דחיסת תדרים  •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 . (Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 (.  EchoBlockהפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד ) •

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

Acclimatization  .) 

 

 

 



Virto P70-312 

 

 

 
 עמוקה.  -מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה

 תכונות פיזיות:

  דרך  עבור מכשירי טלפון מצומדים , בנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון) כניות ועוצמהו לחצן ת •
Bluetooth™.) 

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

support/compatibility.html) 

 .  PRISMשבב העיבוד המתקדם •
 . 312 אויר סוללת אבץ •

• Bluetooth™  מתחבר ישירות לטלפון בעזרת  –מובנה בתוך המכשירBT  . 

 אפשרות לקבל את הדגם בצבע שחור.   •

 

 תכונות אקוסטיות: 

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

 . אוטומטיותתוכניות הזרמה  3 •

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 5מקסימאלי:  Streaming)מספר תוכניות הזרמה ) •

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

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 (.  QuickSyncשינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים מזנה באופן זהה גם במכשיר השני ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization  .) 

 Environmentalצמות הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה )שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עו •

Balance  .) 

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

 אפשרות לכיוון מרחוק ע"י אפליקציה.   •

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


 
 מוצרים תואמים

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

 My Phonak Appתומך באפליקציית   •

• TV Connector 

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

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



Virto P70-312 NW O 

 
 

 מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

 

 תכונות פיזיות:

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .  PRISMשבב העיבוד המתקדם •
 . 312 אויר סוללת אבץ •

 אפשרות לטלקויל.   •

 

 תכונות אקוסטיות: 

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

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2רים אדפטיבית )דחיסת תד •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization  .) 



Virto P70-10 NW O 

 

 

 

 
 מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה. 

 
 תכונות פיזיות:

 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .  PRISMהעיבוד המתקדםשבב  •
 . 10  אויר  סוללת אבץ •

 אפשרות לטלקויל.   •

 
 תכונות אקוסטיות: 

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

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 .(Phonak APD 2.0)  של נוסחת ההגברה החדשה  •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization  .) 



Virto P70 Titanium 

 
ממתכת  דיגיטאלית בהדפסה  תייחודיהמיוצר בטכנולוגיה  Nano CICמכשיר שמיעה תוך אוזני קטן במיוחד מסוג 

הטיטניום. הודות לשימוש בטיטניום ניתן לייצר מכשירים קטנים ועמידים במיוחד. מתאים לירידת שמיעה קלה עד  
 חמורה.  

 

 תכונות פיזיות:
 לחצן תוכניות ועוצמה. •

 .  PRISMדםשבב העיבוד המתק •
 . 10 אויר סוללת אבץ •

 אפשרות לטלקויל.   •

 
 

 תכונות אקוסטיות: 
  נוחות ברעשמצבים שקטים, דיבור ברעש,  כניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן:  ות 4מעבר אוטומטי בין  •

 (. AutoSense OS™ 4.0 Advanced) מוסיקהו

 4:  מקסימלימספר תוכניות ידנית  •

 .(Phonak APD 2.0)  נוסחת ההגברה החדשה של •

 (. Tinnitus Balanceלהקלת טנטון ) יייחודמנגנון  •

 (.  SoundRecover 2דחיסת תדרים אדפטיבית ) •

 ( לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאיUser Preference tuningתיעוד העדפות המשתמש ) •

 ערוצי הגברה. 20 •

 (. Whistle Blockמניעת צפצופים )  •

 ערוצים.   20-ב אוטומטיתהנחתת רעש  •

 (.Wind Blockהנחתת רעשי רוח ) •

 (. Sound Relaxהנחתה של רעשי מהירים וחזקים ) •

 Autoשל המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש ) אוטומטיתאופציה להגברה  •

Acclimatization.)   

 


