
Bimodal és egyéb 
Marvel újdonságok
Phonak Naída™ Link M and  
Advanced Bionics Naída™ CI M



Phonak és Advanced Bionics hallás 
megoldások az Ön kliensei számára

A Phonak és az Advanced Bionics (AB) vállalatoknál mi tudjuk azt, hogy az Ön nagyfokú és hallásmaradványos 
hallásveszteségben szenvedő klienseinek olyan komplett és nagy erősítésű megoldásokra van szükségük, 
amelyek biztonságot nyújtanak a környezetükkel való összekapcsolódásban és valamennyi fontos szituációban 
segítsenek minden nap.

A Phonak és az Advanced Bionics zökkenőmentesen biztosítja a hallásélményeket az Önök kliensei számára. 
Amikor már a hallókészülék sem egyik fülön sem mindkét fülön nem elegendő már, akkor egy cochleáris 
implantátum javasolható. Amennyiben a kliens ezt az utat választatja, akkor hallókészülékét ún. bimodális 
illesztéssel használhatja.

Tudományos munkákkal bizonyították azt, hogy cochleáris implantátum és a hallókészülék együttes használata 
sok ember számára jelentősen magasabb beszédértést és hangminőséget biztosít mint a cochleáris 
implantátum vagy a hallókészülék használata egyedül. Ezt a tudományos eredményt felhasználva lehetséges 
a Phonak Naída™ Link M hallókészülék (ellentétben bármelyik másik hallókészülékkel) párosítható egy 
Advanced Bionics Naída™ CI M90 hangprocesszorral. És ily módon teljes egységben működnek ezek együtt. 
Ez az egyedülálló és dinamikus bimodális megoldás maximalizálja a hallás lehetőségeit mindkét fülön szemben 
az unilaterális megoldással.

A Phonak és az Advanced Binoics cégekkel az Önök kliense egy teljes életre választhat magának partnert.



Egységben a hangprocesszorral

A Naída Link M egy olyan készülék, amely összhangban működik a hangprocesszorral. 
 •  Egy Naída Link M hallókészülék összepárosítható a Naida CI M hangprocesszorral dinamikusan, 

bimodális beállításokkal.

Működés teljes összhangban 
Abban az esetben, amikor egy Naída Link M kerül kiválasztásra, mindkét egység, a hallókészülék és 
a hangprocesszor teljes összhangban működnek egymással. Mindkét egység a Marvel technológia alapján 
működik, amely segítségével vezeték nélkül kapcsolódnak egymáshoz és kommunikálnak egymással 
koordináltan és dinamikusan. 

•  Az AutoSense OS™ 3.0 tökéletesen felismer és alkalmazkodik sokkal több 

zajkörnyezethez mint bármely korábbi Phonak technológia.

•  A Binaural VoiceStream Technology™ a teljes audió sávszélességet valós 

időben sztreameli, segítve ezzel a zajban való beszédértést támogató 

tulajdonságokat is. 

•  Különleges, dedikált illesztési formula a bimodális hangminőség számára.

•  Egy okostelefon vagy egy Roger mikrofon egyidőben mindkét oldali eszközre 

sztreamel.

A Phonak Naída Link M és a AB Naída CI M együttes kombinációja 
a dinamikus bimodális megoldás, amely segít az Ön kliensének abban, 
hogy mindkét fülön egyszerre és együtt halljon.

Marvel technológiai tulajdonságok



Folyamatosan csatlakozva 
A Marvel a RogerDirect™-el együtt az optimális megoldás nehéz zajkörnyezetekben a súlyos nagyothallók 
számára. Nincs többé szükség külső Roger vevőre, tehát enélkül a hallókészülék és a processzor is sokkal 
kisebb méretű és könnyebb.

A hallókészülék és a hangprocesszor sztreamelt hangot fogad sztereo hangminőségben, mindkét eszközre 
Bluetooth®* kompatibilis berendezésekről. Beleértve a zenét, videót, audio könyveket, podcastokat és más 
egyebet is. Továbbá az AutoSense OS™ 3.0 funkcióval a hallókészülék és a chochleáris implantátum meg tudja 
különböztetni a sztreamelt beszédet és a zenei jelet és automatikusan beállítja az optimális hangminőséget. 
Ez a megoldás azért született, hogy a viselők kapcsolódhassanak a körülöttük lévő világhoz. 

Kiemelkedő tulajdonságok: 

 • RogerDirect™ integrálva  
 • Közvetlen kapcsolat iOS®**, Android™*** vagy más Bluetooth®* eszközökhöz.
 • Kéz nélküli telefonállás beleértve a saját hang továbbítását is.
 • Egy AB applikáción keresztül a hallókészülék és a cochleáris implantátum szabályozása.
 • Csatlakozás mindennapi elektronikus eszközök széles variációjához.
 • Élvezze a TV programokat és a mozifilmeket egy egyszerű „plug and play” TV Connector eszközzel.

*        Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG.
**     iOS® is a trademark of CISCO
***   Android™ is a trademark of Google, Inc.



Phonak Target illesztő szoftver

Egy illesztő szoftver használata mindkét eszközhöz nagyon fontos a bimodális világban. 
Akár az AB Target CI szoftver használata során a CI klinikán vagy a Phonak Target 7.1 szoftver 
használata során a hallókészülék szalonban, Naída Link M készülék programozható ugyanazzal 
a szoftverrel mint a hangprocesszor.

További lehetőségek az Önök kliensei számára 
Amikor az Önök kliensei a Phonak és az Advanced Bionics termékeit választják hatalmas támogatást 
élvezhetnek a cég olyan dolgozóitól, akik támogatják Őket sikeresen bárhol is tartanak a kihívások rögös 
útjain. Hallókészülékekről vagy cochleáris implantátumokról legyen szó a Phonak és az AB minden lépéshez 
nyújt megoldást ezen az úton. A technológián kívül ez kiterjed a HearingSuccess-re, a fejlett online bázisra.
Ez a webhely tele van ingyenes hallás tréning anyagokkal hallókészülék és cochleáris implantátum viselők 
számára. Megtalálhatóak a HearingSuccess.com oldalon

A SoundSuccess™ egy interaktív, saját magát 
rendszerező online program, amely segít 
a felnőtteknek a beszédértés és a kommunikáció 
javításában. A segítő anyagok elérhetőek 
számos nyelven, női és férfihangon, dialektusban 
és különböző háttérzaj szinteken.

A WordSuccess™ szintén elérhető mobil app-ként 
iOS és Android platformon egyaránt, olyan tréning 
anyagokkal, amelyek a beszédértést javítják csendes 
és zajos környezetben. Rögzíti az eredményeket 
folyamatosan, egyre nehezedő szinteket is ajánl, 
és a kliensek eredményeit megosztja Önnel is.



Kapcsolódás az élethez

Minden nap. Minden órában. Minden pillanatban… kapcsolódások történnek.
Kapcsolódások a családhoz, barátokhoz és a környező világhoz.
 
A Phonak és az Advanced Bionics hisszük azt, hogy mindenki esetében 
elvárható a könnyed kapcsolódás az életben. Mivel közös a célunk, 
ezért minden eszközzel támogatjuk őket az élethez és a szeretteikhez 
való kapcsolódásban.
 
Mint a világ két legnagyobb és leginnovatívabb olyan vállalata, 
amely megoldásokat talál mindenféle típusú és fokú hallásveszteségre, 
alapvető feladatunk az, hogy legjobban feszegessük a hallókészülék 
technológia határait sokkal erősebben, mint bármely más vállalat. 
Versenyképes választékot ajánlunk hallókészülékek, cochleáris 
implantátumok és vezetéknélküli megoldásokból. Tudatosan erősítve 
bárki csatlakozását mindenhol a világ hangjaihoz. 

Mi a Phonak+AB, kapcsolódunk az élethez.

www.phonak.com

www.advancedbionics.com
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