
Marvel CI-פתרונות אלחוטיים ל
שמיעה טובה יותר במצבים מאתגרים



ברוכים הבאים
חיבורים עוצמתיים מתחילים כאן

כיום, החיים עוסקים בקשרים. הקשרים שתרצו ליצור ייחודיים לכם.

היכן שנחוצים פתרונות שמיעה עוצמתיים, מעבדי הצלילים של Advanced Bionics תוכננו 
במיוחד כדי להעניק לכם שמיעה מיטבית גם בסביבות המאתגרות ביותר.

גלו את פתרונות השמיעה העוצמתיים של Marvel CI שבאמצעותם תוכלו להתחבר לרגעים 
שאתם אוהבים. 



חיבור
BLUETOOTH צימוד לכל התקן

טכנולוגיית ה- ®Bluetooth המשולבת של Advanced Bionics הופכת את עזרי השמיעה 
שמע  כל  או  מוזיקה  ולהזרים  טלפון  שיחות  לקבל  תוכלו  אלחוטיות.  לאוזניות   Marvel של 
השמיעה  מכשיר  או   Naída™ CI M הצלילים  מעבד  באמצעות  לאוזניכם  ישירות  אחר 

.Phonak Naída™ Link M

   שיחות בידיים חופשיות	 

 הטלפון שלכם, הבחירה שלכם.
   השאירו את הטלפון בכיס	 

 .Marvel CI ענו לשיחות טלפון ודברו באמצעות 
   הזרמת מוזיקה ושמע	 

 כמו אוזניות אלחוטיות.

BLUETOOTH עם טכנולוגיית MARVEL CI מעבד צלילים



קחו שליטה
התאימו אישית את השמיעה מן הטלפון שלכם

אפליקציית AB Remote מאפשרת לכם לשלוט בקלות בעוצמת השמע ובהחלפת תוכניות 
וגם מספקת תמיכה נוחה לפתרון בעיות. השתמשו באפליקציה כדי לכוון את מעבד הצלילים 

Naída™ CI M או מכשיר השמיעה Phonak Naída Link M מהטלפון החכם. 

 	Android-ו iOS תואם לטלפונים חכמים עם מערכות הפעלה 
 כיוון עוצמת הקול, החלפת תוכניות, אישור תפקוד ההתקן 	 
התאמה אישית של הערבוב בין אותות מוזרמים לצלילי הסביבה	 

 Apple, סמל הלוגו של iPhone , Apple ו-iOS הם סימנים מסחריים של  .Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

 .Apple Inc הוא סימן שירות של App Store 

.Google Inc.  הם סימנים מסחריים של Google Play והלוגו של Google Play , Android



מעורבות
להיות חלק מהקבוצה

מיקרופוני Roger משפרים את השמיעה גם בסביבות ההאזנה המאתגרות ביותר כגון מפגשים 
קבוצתיים, מקומות רועשים או ממרחק. מיקרופוני Roger משנים מצבים באופן אוטומטי כדי 
להפחית רעשים ומשדרים אלחוטית את הקולות שברצונכם לשמוע ישירות לאוזניכם. קלינאי 
ה-Marvel שלכם, דבר שהופך את  Roger במכשירי  יכול להתקין מקלט  התקשורת שלכם 

Marvel CI למעבד הצלילים היחיד שמאפשר ליהנות מ-Roger ללא מקלט חיצוני.

 התקרבות והתמקדות בסביבה רועשת 	 
מיקוד שמיעה בקבוצה 	 
קירוב קולות רחוקים	 

ROGER SELECT ™ -ו ROGER ON ™  מיקרופונים אלחוטיים



הגברה
ניהול שיחות אחד-על-אחד בקלות

ישירות למעבד ה-Marvel שלכם.  Phonak PartnerMic משדר את הקול של אדם אחר 

קלה  להגברה  זקוקים  אתם  כאשר  זה  לשימוש  וקל  דיסקרטי  מרוחק  במיקרופון  השתמשו 
בשיחות אחד-על-אחד. חברו אותו לחולצה או לז'קט של השותף לשיחה. הודות לטכנולוגיית 
צורך  ללא   Marvel CI הצלילים  למעבדי  ישירות  מוזרם  הדיבור   ,Phonak Airstream™ 

בהתקן נוסף.

 נוח לשימוש	 
 מיקוד בדובר	 
 	MARVEL-הזרמת שמע דיסקרטית למעבד ה 

PHONAK PARTNERMIC™  מיקרופון



הזרמת שמע
הנאה מתוכניות טלוויזיה וסרטים 

התקני השמיעה של Marvel מתחברים לטלוויזיה, למחשבים או למערכות סטריאו באמצעות 
באמצעות  בסטריאו  ומשדר  להתקנה  קל   Phonak TV Connector. TV Connector

.AirStream™  טכנולוגיית

  איכות צליל סטריאו מעולה	 
 חברו והפעילו	 
 הזרמה למספר מאזינים	 

PHONAK TV CONNECTOR



בחרו פתרון שמיעה עוצמתי 

את  למקסם  כדי  לסביבה  אוטומטי  באופן  מותאם   AutoSense OS 3.0 עם   Marvel CI

נוספים אלה  השמיעה שלכם. כאשר אתם מאזינים בסביבות מאתגרות, פתרונות שמיעה 
יכולים להקל עוד יותר על השמיעה וההבנה.

בחרו בפתרון שיתאים את מעבד ה-Marvel במיוחד לצרכים שלכם.

BLUETOOTH חיבור ישיר להתקני

לשוחח עם ידיים חופשיות 	 
שיחות וידאו	 
סרטים, מוזיקה וספרי אודיו	 
שיחות מקוונות או פגישות וירטואליות 	 

טלוויזיה ומולטימדיה 

האזנה לשמע ממכשירי טלוויזיה	 
הזרמת שמע ממחשבים 	 
 	Phonak-ו AB חיבור למספר התקני

Phonak TV Connector

התמקדות באדם אחד 

שיחות עם אדם אחד 	 
הרצאות, מצגות או אימונים	 
שירותי דת 	 
הליכות או קניות עם שותף	 
שיחות ברכב	 

Phonak PartnerMic™  מיקרופון

מיקרופון אלחוטי 
Roger On™ 

הגברת שמיעה ממרחק ובסביבות רועשות

התכנסויות סביב השולחן	 
קבוצות דיון ופגישות	 
השתתפות בפעילויות גופניות או שיעורי התעמלות 	 
ארוחות במסעדות או ברים רועשים	 
למידה בכיתה	 

ב-Advanced Bionics, אנו מאמינים שכולם יכולים לחיות ללא המגבלות של ליקוי שמיעה. 
לכן פיתחנו את פתרונות שתלי השבלול הכי גמישים, חדשניים ומוכווני לקוח הקיימים כיום.

בכל רחבי העולם, עשרות אלפי אנשים כבר נהנים משתלי השבלול שלנו. חוו את החיבור 
העוצמתי הזה בעצמכם.

AdvancedBionics.com/MarvelCI קבלו מידע נוסף בכתובת

מיקרופון אלחוטי 
Roger Select™ 
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 פקס: 41.58.928.78.90+ 

info.switzerland@advancedbionics.com

 למידע על מיקומים נוספים של AB, בקרו בכתובת

advancedbionics.com/contact 

Sonova מותג של – Advanced Bionics

 נא לפנות לנציגות AB המקומית בנוגע לאישורי

 תקינה ולזמינות באיזורכם.

 .Bluetooth SIG, Inc וסמלי הלוגו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth®  סמל המילה
ושימוש כלשהו בסימנים אלה על-ידי Sonova AG מבוצע ברישיון.


