
קטלוג מוצרים

BTEמעבד דיבור נסתר 

מעבד דיבור הגוף



Advanced Bionicsתודה על שבחרתם ב-  וברוכים הבאים ®
לקטלוג המוצרים החדש של מערכת האוזן הביונית 

®.HiResolution

אנו מזמינים אותכם לקרוא בקטלוג המציג את הרכיבים 
ואביזרי העזר המוצעים עבור המעבדים ברמת האוזן 

TM -והמעבדים הנלבשים על הגוף,  ו Platinum Harmony
TM.Sound Processor

אנו מקווים שתוכלו למצוא מידע שימושי ומשלים לטופסי 
. Advanced Bionicsההזמנה של 

על מנת להפוך את תהליך ההזמנה לקל ומהיר, אנא צרו קשר 
עם המפיץ המקומי. בעמוד האחרון תמצאו את הכתובות של 

איש הקשר המקומי. 

אם יש לכם תגובות או הצעות לשיפור הקטלוג או כל היבט אחר 
של מגוון המוצרים שלנו או השירות, אנא פנו ל:

לקוחות נכבדים:

Advanced Bionicsתודה כל שנתתם ל  את ההזדמנות 
להציע לכם את שירותיה.

בכבוד רב,

תוכן העניינים
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מעבד דיבור נסתרים ויחידות ראש

בקרי מעבד
ווסת עוצמת קול מהווה מחוון חזותי 

להורים ולמורים
התוכניות משתנות בהתאם למתג בורר 

התוכניות עד 3 אפשרויות
LED נורית חיווי  נותנת מידע 

חדש לגבי מצב המעבד

יחידת ראש
מוסתרת בקלות, קטנה יותר 

ומוצנעת יותר
קלה ביותר כך שהיא

נוחה, נעימה ומקובעת במקום.

כיסוי צבעוני וכיסוי 
ליחידת הראש

סוללה נטענת
קלה להחלפה - נשלפת בקלות

מגיעה בשלושה גדלים:
TMPowerCel  Slim
TMPowerCel  Plus

מעבד דיבור

זווית
אפשרות חיבור למקורות אודיו נוספים 

ו/או לאביזרים נוספים לבדיקת 
המערכת ואיתור תקלות

הרכבה והחלפה נוחה מהירה 
וקלה של הזווית.

Harmonyמעבד דיבור 

Harmonyמעבד הדיבור  מכיל את האלקטרוניקה המתקדמת 
של עיבוד  קול ואת בקרי העוצמה והתוכניות. ניתן להזמין את 
מעבדי דיבור בנפרד, כמעבד גיבוי או לצורך החלפה. המוצר 

קיים בשלושה צבעים.

Harmonyיחידות ראש 

Harmonyיחידות הראש של  מגיעות עם כבל צבעוני, והן 
מוצנעות וקלות להסתרה. יחידת הראש קעורה בחלק הנצמד 

לראש, כך שהיא מתחברת בקלות לשתל הקמורמעט. היא נועדה 
להיות נוחה ולהתקבע. ניתן להשיגה גם עם כבלמעט ארוך יותר 

11( סמ)
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BTEזוויות למעבדי  ואפשרויות אבחון

HiRes Auriaלמערכת  מאפיין יחודי שהופך את 
הזווית על האוזן לשמיעה בעלת ערך.

בזכות החיבור המתקדם, לחיבור הזווית למעבד 
ההרמוני חשיבות שמיעתית, הזווית יכולה לכלול 

מיקרופון היושב בפתח תעלת השמע ומאפשר 
שמיעה מלאה ונקייה יותר.

®

BTEהזוויות למעבדי  מגיעות בשלושה צבעי יסוד המתאימים 

לצבע של מעבד הדיבור. ניתן להשיגם בגודל סטנדרטי או 
מוקטן כדי להתאימם הן למבוגרים והן לילדים.

זווית סטנדרטית

הזווית הסטנדרטית מיועדת כדי להחזיק את המעבד על האוזן 
ולעשות שימוש במיקרופון הנמצא בתוך מעבד הדיבור

T-Mic מיקרופון

ה-          הוא מיקרופון היושב בפתח תעלת השמע לשימוש 
יומיומי כולל בסביבה רועשת, וכדי לאפשר גישה קלה 

לטלפונים ניידים, מוצרי אודיו שונים ואביזרי עזר לשמיעה.

T-Mic

מתאם

FMה-                מעניק גישה אלחוטית לרוב מקלטי ה-  
המתקדמים הנפוצים. עם ספק כוח נפרד, מאפשר המתאם 
FMקליטת  אמינה מבלי להפחית בהספקת הכוח הרגילה. 

Harmonyמכשיר ה-  מתחבר בבטחה ל-  כך  iConnect
שילדים פעלתנים יכולים להשתתף בלי דאגה בפעילות 

היומיומית בבית הספר.

Direct Connectחיבור ישיר 

החיבור הישיר מעניק גישה למגוון של 
מערכות שמיעה המופעלות באמצעות 
 ( IRסוללה (לדוגמא מערכות  או  FM
3.5באמצעות כבל עם חיבור  מ”מ. 

החיבור הישיר יכול לשמש גם כזווית 
BTEלמעבד 

כבל חיבור ישיר

כבל החיבור הישיר מהווה את הממשק בין 
Auriaהחיבור הישיר של  ואמצעי העזר לשמיעה, 
). הכבל מגיע  CIכולל כבל ממשק השמע ( -  5815

בצבע שחור, עם אטב ועם מתאם סטראו למונו 
והוא קיים בשלושה אורכים. כבל החיבור הישיר 

BTEמתחבר לחיבור נקבה בזווית למעבד 

כבל ממשק האודיו

כבל ממשק האודיו משמע ביחד עם החיבור הישיר 
) על מנת  CIועם כבל החיבור הישיר (  -  5841

לחבר את המעבד לאמצעי שמע המופעלים 
בסוללות

חיצוני

Tcoilה-  החיצוני יכול לשמש במקום ה-   Tcoil
Harmonyהמובנה ב-  כאשר יש צורך בכיונון ידני 

עדין או קליטה באמצעות לולאת השראה.
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מטענים וספקי כוח

TM  טכנולוגית   של סוללות ליתיום נטענותPowerCel
Advanced Bionicsהרשומה כפטנט של  מעניקה 
. HiResolution Soundאת הכוח הדרוש להפעלת 

TM.הן חסכוניות וידידותיות לסביבה PowerCel

ניתן להשיג את סוללות 
PowerCel בשלושה 
צבעים התואמים את 

יחידות העיבוד

מתאם מטען לרכב

PowerCel Slim היא סוללה נטענת עדינה וקטנה שמעניקה 
בממוצע 9 שעות של פעולה לפני שצריך להטעינה מחדש. 

ניתן להטעין את הסוללה מאות פעמים לפני שיש להחליפה 
בסוללה חדשה.

PowerCel Plus מאפשרת הפעלה לזמן כפול מזמן הפעולה 
PowerCel Slim של  וכך מעניקה את הנוחות של שימוש

PowerCel Plus במשך יום שלם.  יכולה להיטען מאות
פעמים לפני שיש להחליפה בסוללה חדשה. 

PowerCelמאפשר חיבור של מטען ה-  למצת הרכב בעת 
נסיעה.  

PowerCelערכת טעינה של 

PowerCelערכת הטעינה של  כוללת את שלושת המרכיבים 
הבאים, אותם ניתן לרכוש בנפרד. 

UKכבל החשמל  הוא באורך 2 מטר ומאפשר לחבר 
את ספק הכוח בקלות רבה יותר, כאשר שקע 

החשמל ממוקם נמוך בקיר. 

UKכבל 

מתאים להספקת החשמל בכל העולם (מצורפים 3 
מתאמים) 

PowerCelמתאמים לספקי הכוח של 

מחבר את המטען לשקע בקיר

PowerCelספק הכוח למטען  

מאפשר טעינה בו זמנית של 4 סוללות. 

PowerCelמטען  
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BTEכיסויים מגנטיים צבעוניים למעבד  וליחידת הראש

החופש לבחור

Harmonyעל מנת להדגיש סגנון או להטמיע את ה-  
באמצעות צבעי שיער או עור. 

כדי לבחור את הכיסוי המתאים:
יש לבחור את הצבע המתאים

בעמוד הבא ניתן למצוא את הסימון הקטלוגי

PowerCel Slimכיסוי ל- 

Harmonyמתאים למכשיר  עם 
PowerCel Slimסוללת 

PowerCel Plusכיסוי ל- 

PowerCel Plusמתאים למכשיר  עם סוללת  Harmony

כיסוי ליחידת הראש
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תיקי נשיאה

ארנק לחפצים קטנים

תיק נשיאה קטן ונוח שיכול להכיל סוללה אחת, שתיים או יותר 
Harmony Tcoilו/או זוויות למעבד  כמו  או חיבור ישיר  BTE

עם כבלים.

PowerCelארנק  למחזיק מפתחות

נושא בנוחות סוללת גיבוי.

קופסת אחסון וייבוש

HiRes תיק נשיאה מותאם זה מאפשר לאחסן את ה- 
Harmony ואת האביזרים. מקום מיוחד מיועד למכשיר ה- 

PowerCel, לסוללות  ולאביזרים אחרים. בנוסף,  Harmony
מכיל תיק הנשיאה ערכת יבוש מובנית המפחיתה את הלחות. 

תיק לנסיעות

תיק הנסיעות שומר על תיק הנשיאה, המטען, ספק הכוח 
והמתאמים. ניתן לשאת אותו באמצעות ידית הנשיאה, או 

באמצעות רצועת הכתף. 
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מעבד גוף וספקי כוח

Platinum Soundמעבד 

Platinum Soundמעבד ה-             הוא מעבד קטן הנישא על הגוף, המועדף ע”י 
HiRes Auriaהורים לילדים הקטנים שמתקשים להשתמש במעבד  המולבש על 

האוזן. חלק מהמבוגרים גם מעדיפים מכשיר זה מכיוון שהם מעדיפים להשתמש רק 
. מעבד ה-  מהווה חלופה  Platinum Soundביחידת הראש ולא בזווית למעבד  BTE
Platinum Soundגם לאלו המתקשים בראיה או במוטוריקה עדינה. מעבד ה-  נותן 
Auriaאת אותן תוכניות עיבוד כמו יחידת ה-  המולבשת על האוזן ואת אותה איכות 

צליל.

מעבד דיבור

בקרים נוחים לשימוש

סוללה נטענת
כבל ליחידת הראש

יחידת הראש וכיסוי צבעוני

מיקרופון מובנה

סוללת ליתיום נטענת

סוללת הליתיום יון הנטענת מעניקה 
שימוש חסכוני לאורך זמן. הסוללה 

10-12מאפשרת הפעלה במשך  
שעות לכל הטענה וניתנת להטענה 
מאות פעמים לפני שיש להחליפה. 

מטען

מטעין שתי סוללות בו זמנית

ספק הכוח למטען

ספק הכוח ליחידת המטען 

כבל ספק הכוח

מתאם טעינה לרכב

מאפשר חיבור של מטען הסוללה למצת הרכב.

AAמתקן סוללות 

AAמתקן הסוללות  מאפשר להשתמש בשלוש 
AAסוללות  כספק כוח למעבד. זהו פתרון מצוין 
לטיולים או למצבי חרום כשאין אספקת חשמל. 

1213
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יחידות ראש, כבלים ואביזרי עזר

Platinumיחידות ראש 

יחידת הראש של Platinum משלבת בתוכה מיקרופון 
המאפשר לא ללבוש כלום על האוזן. יחידת הראש מגיעה עם 
שישה כיסויים צבעוניים הניתנים להחלפה, כלי החלפה ואטב 

לחיזוק לשיער במקרה הצורך. היחידה היא בעלת מבנה קעור 
בצד הפנימי כדי לאפשר חיבור תואם לשתל ה-                   , 

Platinumיחידת הראש של  בנויה כך שתהיה נוחה ובטוחה 
לשימוש. 

HiRes 90K

כבלים ליחידת הראש (מכיל 2 כבלים)

אטבים לכבל (מכיל 5 אטבים)

מאפשרים לחזק את הכבל לבגד.

Cinchחבק 

אביזר עזר המולבש על האוזן שנועד לחזק את יחידת הראש 
אצל ילדים צעירים. 

אוזניות לבדיקת מיקרופון

האוזניות לבדיקות המיקרופון מאפשרות להורים 
ולמורים לשמוע את הקלט מהמיקרופון, וכך מאפשר 
לפתור בעיות הקשורות בקלט השמע, יחידת הראש 

והכבלים.

מתאם לטלפון

מתאם הטלפון מחבר ישירות בין הטלפון ומעבד 
הדגיבור וכך מנטרל את רעשי הרקע. 

Telecoilחיבור 

Telecoilאפשר להשתמש בחיבור ה-  בטלפונים 
telecoilהתומכים במכשירי שמיעה או במערכות  

אחרות

מיקרופון עזר

מיקרופון עזר מאפשר להציב את 
המיקרופון כך שאין צורך לשים כלום 

על האוזן. הוא עשוי לסייע במיוחד 
בסביבות רועשות או במכונית. 
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תיקי נשיאה

נרתיק נשיאה מעור

תיק נשיאה אלגנטי מעור שנועד לשאת ולהגן על מעבד 
הדיבור. כולל סגירה מהירה ואטב מובנה לחגורה או לכיס.

נרתיק נשיאה ספורטיבי

נרתיק נשיאה מניילון מיועד לשימוש יומיומי, חזק ועמיד בפני 
מים. יש בו ריפוד נוסף להגנה ואטב מובנה לחגורה או לכיס.

AAנרתיק לסוללות 

AAהנרתיק לסוללות  הוא ארוך יותר ומכיל הן את מעבדי 
הדיבור והן את מתקן הסוללות. הוא נסגר באמצעות סקוטש 

Velcro וכולל אטב מובנה לחגורה או לכיס.

כיסוי ללוח הבקרה

Platinum מתאים ללוח הבקרה של מעבד ה- 
Sound על מנת למנוע שינוי בלתי רצוי בהגדרות 

הבקרה. 

( Blue Denimתיק מדליק עם דוגמא (

התיק המדליק כולל כיס נוסף הסגור ברוכסן שיכול 
להחזיק סוללה נוספת או חלקים חשובים אחרים. 
Velcroהתיק נסגר באמצעות סקוטש  ויש לו אטב 

מובנה לחגורה או כיס. התיק מגיע עם שלוש 
whateverדוגמאות להחלפה: כדורגל,  וקשת בענן.

נרתיק נשיאה עם רתמה

רצועות נשיאה קלות ורכות מעניקות 
בטחון נוסף לילדים צעירים. הסגירה 

Velcroהיא באמצעות סקוטש 
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