
ABטכנולוגיות  המתקדמות והמובילות בתחום   
  ,הזרמת מידע בין שתי האוזנייםיכולות עם , ת הקישוריות  של פונקויטכנולוג,  מגוון צבעים אופנתיים כולל  CI - Naida CI Q70מעבד הצלילים הנאידה 

 .וקישוריות לעזרים חיצונייםבין מעבד צלילים ומכשיר שמיעה  ובימודאלית, בין שתי מערכות שתל שבלול בינאורלית

 .אפשר שמיעה איכותית ומלאה שתמיד עם סגנוןשילוב שמ
 

                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 מבית פונק כונות מתקדמות הכוללות טכנולוגיות קישוריות וכיווניותת
 להתמקדות בצלילם הבאים מלפנים , מערכת מיקרופונים כיוונית מבית פונק – אולטרה זום

 .בעוד רעשי הסביבה הבאים מאחור מהצדדים מונחתים

 הזרמת המידע מאוזן אחת לשנייה למושתלים דו צידיים לשמיעה – דואו פון

 דו צידית בטלפון תוך הנחתת רעשי הסביבה

 , תכונה המאפשרת נוחות וקלות שימוש למושתלים דו צידיים  - קויק סינק

 .שינוי עוצמה או תוכנית בשתי האוזניים בלחיצה אחת

 משמאל או מאחור , תכונה המאפשרת פוקוס על הדובר מימין – זום קונטרול

 .לשמיעה איכותית יותר בסביבות רועשות כמו מסעדה או בעת נסיעה ברכב

 להאזנה זום לבחור את כיוון ההיכולת   – ( DirectTouch)מגע ישיר  

 .לשיחות טלפוןאו להאזין ( בהאזנה לצד מסוים להתמקד)בסביבות רועשות  

 CIאורות החיווי במעבד הנאידה   

 אינדיקציה ?חיווי פעיל סוג החיווי נורית הצבע 

 כתום

 הבהוב בהדלקה

חיווי מצב סוללה פעיל רק עם , כן

. AAAסוללות פאורסל ופאור פק 

 לא פעיל עם סוללות זינקאיר

 4 הבהובים מהירים מורים על סוללה טעונה במלואה 
 2-3 הבהובים מהירים מורים על סוללה טעונה אך לא מלאה 
  התרוקנה"מהיר מורה על סוללה חלשה שכמעט  1הבהוב" 
 יש , העדר הבהובים כתומים בהדלקה מורה על סוללה ריקה

 .להחליפה עם סוללה אחרת

 הסוללה חלשה מידי וכמעט ריקה בעת המיפוי אם הופעל אור קבוע

 .הסוללה חלשה ולא תומכת בהעברת הגירוי בעת המיפוי אם הופעל שני הבהובים כל שלוש שניות

 כניסה למצב המתנה כן אור שנעלם בהדרגה

 אדום

 קשורת עם השתלהעדר ת בעת המיפוי אם הופעל הישני כלאחד  – הבהובים

יותר מאחד ) הבהוב מהיר 
 (לשנייה

 לשתל הלא נכוןחיבור  –אינטלילינק  כן

 כן אור קבוע
והחזר אותה הסר את הסוללה מהמעבד , מצב טעות במעבד

 .המעבד תחול לא

 ירוק

 .מגיבים לצליליםקרופון יהמעבד והמ בעת המיפוי אם הופעל הבהוב בתגובה לקולות חזקים

הבהוב בהדלקה לאחר חיווי מצב 
 ובשינוי תוכנית, הסוללה

 כן

  תוכנית אחת= הבהוב אחד 
 2  תוכנית שנייה= הבהובים 
 3  כנית שלישיתתו= הבהובים 
 4  תוכנית רביעית= הבהובים 
 5  תתוכנית חמישי= הבהובים 

 

 תכונות מעבד הצלילים

צבעי 

 המעבד

 (ארבע אפשרויות)סוללה 

 יחידת ראש אוניברסלית

 מיקרופון 

יקרופון מזווית 

T-Mic2 

 לחצן תוכניות 

טכנולוגיית שני 
  ונקפמיקרופונים של 

 (קדמי ואחורי מיקרופונים) 

וסת עוצמה ונורית חיווי 

 (ירוק כתום ואדום)

 כבל יחידת הראש

 o363 מסתובב )

 (לנוחות מקסימאלית

 :(אם הופעלו בעת המיפוי) צפצופי חיווי פנימיים

 מספר צפצופים כמספר  -בשינוי תוכנית
 התוכנית

 צפצופים קצרים בכל   -בשינוי העוצמה
 .העוצמות וסתלחיצה על 

  ארוך  צפצוף –התראה על סוללה חלשה
 .שניות 15כל 


