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* غير مسموح باستخدامه لألطفال في الواليات المتحدة

† ُيباع بشكل منفصل

إن متلقي AB وأفراد أسرهم وأصدقائهم الذين تظهر صورهم في هذا الكتيب لم يحصلوا على أي 
مقابل مادي نظير استخدامنا لصورهم وقصصهم في هذا الكتيب.

صورة الغالف لـ: 
AB أماندا جالسبل وجيسيكا باريك، من متلقي



تجاوز معيار الجودة
Naída CI Q90 معالج الصوت

يوفر معالج الصوت Naída CI Q90 من Advanced Bionics مزايا فريدة ومدهشة تساعدك على السمع بشكل 
أفضل في أي بيئة. 

لقد تطورت تقنيات كل من AB وPhonak, الشركتان الرائدتان في ابتكارات غرسات القوقعة الصناعية والسماعات، 
لتوفير مزايا لم تستطع أي شركة ُمصنعة أخرى توفيرها. معالج الصوت Naída CI Q90 يجمع بين المزايا الجديدة 
التي لم تعهدها في أنظمة غرسات القوقعة الصناعية, والحلول الفريدة المثبتة للحصول على أفضل تجربة سمعية ممكنة 

في أي مكان تذهب إليه.

ابتكارات األداء تضم:
• النظام الوحيد المصمم للسمع مع عمل كلتا األذنين مًعا

• قدرة فائقة مثبتة على السمع في البيئة الصاخبة، وعبر الهاتف، وفي الماء
• أوضح نظام تلقائي بحيث يمكنك الحصول على أفضل تجربة سمعية أينما كنت

• إكسسوارات مقاومة للماء ال نظير لها لقدرة مثالية على السمع في أي مكان
• مجموعة شاملة من التقنيات الالسلكية لتدفق الصوت

• أصغر وأخف معالجات الصوت من AB مع عمر بطارية ال نظير لها

Naída CI Q90 معالج الصوت

تضافرت جهود اإلبداع في كل من AB وPhonak لتقديم تقنيات أداء من شأنها أن تغير طريقتك في سماع العالم. لمعرفة كيف استطاع 
هذا التعاون الفريد أن يوفر مزايا للحصول على أفضل تجربة سمعية بينما تكتشف مجاالت السمع الغنية في الحياة، يرجى االتصال بمندوب 

.AdvancedBionics.com أو قم بزيارة ،AB



مزايا تلقائية وسهلة

استفد من المزايا التلقائية
تقنية  بفضل  المختلفة.  الصوتية  البيئات  من  للكثير  تتعرض  فأنت  يومك،  خالل  المختلفة  األماكن  بين  تتنقل  بينما 
AutoSound™ OS، يقوم المعالج Naída CI Q90 بتحليل الصوت المحيط بك بذكاء والتكيف معه تلقائًيا 
بحيث يمكنك االستمتاع بأفضل تجربة سمعية في أي مكان تذهب إليه دون الحاجة إلى تغيير البرامج أو ضبط أي 

إعدادات.

من  الماليين  بالفعل  عليها  يعتمد  التي   Phonak وحلول   AB تكنولوجيا  بين  تجمع   AutoSound OS وتقنية 
مستخدمي السماعات ومتلقي غرسات القوقعة الصناعية حول العالم.

• رّكز على المتحدث الذي أمامك مع جهد أقل، حتى في المواقف الصاخبة
• استمتع بالموسيقى وافهم كلمات األغاني بوضوح

• اسمع بارتياح في وجود رياح عاصفة أو ضوضاء مفاجئة وعالية
• تابع محادثاتك دون جهد في السيارة أو القطار أو الحافلة

AB شينيتشي كاتو، أحد متلقي أجهزة
توفر الشركتان AB وPhonak الحلول التي تسمح لك بالسمع بكل طاقتك 

بشكل تلقائي في أي مكان تذهب إليه

الكالم في بيئة هادئة

الحديث في بيئة ضوضائية

الموسيقى

السيارة

مرتاح في البيئة الضوضائية

مرتاح في الرياح

مرتاح في الضوضاء المفاجئة
HiResolutionTM Sound مع

HiResolution™ Sound مع



AB أماندا جالسبيل، أحد متلقي أجهزة

قدرة فائقة على السمع في اي مكان تذهب إليه

تغلب على الضوضاء
يكون  أن  طفلك  أو  أنت  تريد  المكتظة،  والحفالت  العدد  ممتلئة  والمطاعم  المزدحمة،  الدراسية  والفصول  الصاخبة،  الشوارع  في 
بإمكانكم التحدث بشكل سلس وطبيعي دون أن تزعجكم الضوضاء الموجودة في الخلفية. يوفر Naída CI Q90 حلوال أكثر مما 

يمكن أن يقدمه أي نظام آخر لمساعدتك على السمع بكامل طاقتك في المواقف الصاخبة. 

يستخدم الميكروفون T-Mic™ 2، المسجل ببراءة اختراع والميكروفون الوحيد في مجاله الذي يوضع بشكل 
طبيعي في فتحة األذن، اإلمكانيات الطبيعية لتجميع الصوت التي تتميز بها األذن الخارجية. يفهم األشخاص الكالم 
بمعدل أكبر يصل إلى 35% مع استخدام ميكروفون T-Mic من AB عن معدل قدرتهم على الفهم مع استخدام 
أي ميكروفون آخر يتم ارتداؤه خلف األذن مثل الميكروفونات من تلك التي تستخدمها الشركات األخرى المنافسة 

1.AB لشركة

تستخدم ميزة StereoZoom الميكروفونين األمامي والخلفي الموجودين على كال المعالجين لتضخيم صوت 
واحد في أي بيئة صاخبة، بحيث يمكنك إجراء محادثة ثنائية بأقل جهد في أقصى مستويات الضوضاء.

اآلن أصبحت هناك ميزة تلقائية في المعالج Naída CI Q90، هي تقنية UltraZoom مزدوجة الميكروفونات 
التي تم تصميمها للتركيز على الكالم القادم من الشخص الذي يجلس أمامك.

تقنية تحسين الكالم ™ClearVoice* التلقائية تماًما من AB هي استراتيجية المعالجة الصوتية المبتكرة الوحيد في 
الصناعة المعتمد من إدارة األغذية واألدوية بالواليات المتحدة لتوفير فهًما فائًقا للكالم في البيئة الصاخبة. لقد أثبت 
الجمع بين ClearVoice وUltraZoom توفير نسبة تحسين قدرها 70% في فهم الكالم في البيئات الصاخبة.2

 توفر الشركتان AB وPhonak الحلول من أجل تقديم 
أفضل قدرة على السمع والفهم في البيئات الصاخبة.



AB أيشا هيتاوا، أحد متلقي أجهزةAB لويد وليامز، أحد متلقي أجهزة
 توفر الشركتان AB وPhonak الحلول التي تساعد على 

السمع بمزيٍد من الراحة في ظل وجود الرياح وصدى الصوت وأثناء األصوات العالية غير المتوقعة

رفاهية السمع في كل موقف

استمتع بالراحة
بنا – لكن تعيقنا عن ذلك بعض من الضوضاء. لكن  الكثير من األصوات المحيطة  نحن نريد في معظم أوقات حياتنا أن نسمع 
باستخدام تقنيات Phonak المثبتة, يمكن لمعالج الصوت Naída CI Q90 أن يجعل السمع تتسم براحة أكبر في المواقف 

الصعبة.

تقلل ميزة WindBlock تلقائًيا من ضوضاء الرياح للمزيد من الراحة في البيئات العاصفة كملعب الغولف أو 
الشاطئ.

حتى  الساقطة،  األلواح  أو  كاألبواب  المتوقعة،  غير  العالية  األصوات  تلقائًيا   SoundRelax ميزة  ُتضعف 
يمكنك أن تعيش تجربة سمعية أكثر متعة.

ُتحّسن ميزة EchoBlock من جودة الصوت في البيئات التي تتعرض لها ويكثر بها صدى الصوت، مثل 
المتاحف والمعارض ودور العبادة.



AB إيفا نيوبيري ومارك سالتر، اثنين من متلقي أجهزة

التقنية األفضل للسمع بكلتا األذنين

توفرAB أقصى مستوى ممكن من فهم الكالم في أي بيئة بفضل التقنية األكثر تطوًرا للسمع بكلتا األذنين.

 Naída CI Q90 المدمجة في معالجات الصوت Phonak المذهلة من Binaural VoiceStream Technology™ إن تقنية
ال تقوم فقط بمعالجة األصوات في الوقت الفعلي كاألنظمة األخرى. وإنما هي تمنح المعالجات الخاصة بك القدرة الفريدة على التواصل 
مًعا بحيث يمكنهما العمل مًعا، بشكل تلقائي وفي الوقت الفعلي. فتركز المعالجات بذكاء على الصوت الذي تريد أن تسمعه وترسله السلكًيا 

لكلتا األذنين في نفس الوقت مع خفض الضوضاء غير المرغوب فيها إلى حد كبير.

تساعد ميزة StereoZoom الميكروفونات الموجودة على كال المعالجين في العمل مًعا للتركيز على المتحدث الذي 
يجلس أمامك مباشرة لتحسين القدرة على الفهم في الضوضاء الشديدة.

تتيح لك ميزة ZoomControl التركيز دون عناء على الشخص الذي يقع إما أمامك أو بجانبك أو خلفك.

الوقت إلجراء  إلى كلتا األذنين في نفس  الهواتف  تلقائًيا من أي نوع من  المكالمات  تقوم ميزة DuoPhone ببث 
محادثات أسهل عبر الهاتف.

توفر لك ميزة QuickSync الراحة الفريدة من خالل التحكم بلمسة واحدة، بحيث أي تعديل في مستوى الصوت أو 
البرامج تقوم بإجرائه على أحد المعالجات يتم تطبيقه تلقائًيا على المعالج اآلخر.

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

السمع باستخدام
كلتا أذنيك مًعا

اإلشارة الطبيعية
كلتا األذنين الطبيعيتين تعمالن مًعا

التنبيه الكهربي
اثنان من غرسات القوقعة الصناعية 

من AB يعمالن مًعا

اإلشارة ثنائية الوضع
غرسة قوقعة صناعية من AB وسماعة 

من Phonak يعمالن مًعا**

**  يتطلب البرمجة بواسطة الجيل الجديد من برامج ™SoundWave لتشغيل برمجة معالج الصوت وسماعة 
Phonak Naída مخصصة. ينتظر موافقة الجهات التنظيمية.



Phonak EasyCall إكسسوار

T-Mic 2™ مشبك أذن

Phonak DECT هاتف

AB الحلول من أجل تقديم جيسيكا باريخ، أحد متلقي أجهزة Phonakو AB توفر الشركتان 
أفضل قدرة على السمع والفهم عبر الهاتف.

حلول الهواتف الفريدة

تابع محادثاتك
سواء كنت تستخدم معالج Naída CI Q90 واحد أو معالجين، أو معالج وسماعة متوافقة, فإن االبتكارات الفريدة من AB و
Phonak تجعل عملية السمع والفهم عبر الهاتف أسهل وأفضل من أي وقت مضى. مع المعالج Naída CI Q90، تتوفر لديك 
خيارات خاصة بالسمع عبر الهاتف أو إجراء محادثات عبر اإلنترنت أكثر مما يمكن أن تحصل عليها من أي نظام آخر لغرسة 

القوقعة الصناعية.

 .Bluetooth يمكن ربطه بسهولة وسرعة بأي هاتف محمول أو هاتف ذكي مدعوم بتقنية Phonak من EasyCall اإلكسسوار
 Phonak الخاصة بك أو إلى المعالج وأي سماعة Naída CI إذ يقوم ببث المكالمات مباشرة من هاتفك إلى معالجات الصوت

متوافقة تستخدمها دون الحاجة إلى أي جهاز آخر أو حتى جهاز إرسال.

يقوم هاتف DECT Phone من Phonak بإرسال مكالمات الهاتف األرضي إلى المعالجات ثنائية الزرع الخاصة بك أو أي 
معالج وسماعة Phonak متوافقة—ويمكن لجميع أفراد األسرة استخدامه.

مشبك األذن T-Mic™ 2 من AB هو الميكروفون الوحيد في مجاله الذي يوضع في فتحة قناة األذن، حتى يمكنك حمل الهاتف 
على أذنك تماًما كأي شخص آخر.



أداء سمعي أفضل في الضوضاء الصاخبة وعلى مسافات بعيدة

ِزد من فهمك للكالم
Roger هو أحدث األجهزة الرقمية الالسلكية من Phonak التي تساعدك على، سماع وفهم الكالم في الضوضاء الشديدة وعلى 
مسافات بعيدة. باستخدام تقنية الميكروفون االتجاهي، يرسل Roger صوًتا شديد الوضوح وخفض ضوضاء الخلفية في نفس الوقت 

بحيث يمكنك أن تسمع بشكل أفضل في االجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات وأثناء المحادثات الثنائية.

يمكن ربط جهاز االستقبال Roger 17 ذي التصميم المدمج بمعالجات Naída CI الخاصة بك بسهولة وبشكل غير ظاهر،   •
مما يسمح لك باستالم صوت بجودة ممتازة من أي من ميكروفوني Roger الذي تختاره.

في  مثالي  وهو  المتحدث؛  مالبس  في  شبكه  يمكن  بارز  غير  ميكروفون السلكي  هو   Roger Clip-On Mic •  ميكروفون 
المحادثات الثنائية في البيئات الصاخبة، ويمكن استخدامه كذلك لبث الصوت السلكًيا من أي تليفزيون أو كمبيوتر أو جهاز لوحي 

أو مشغل MP3 لديك.

•  Roger Pen هو جهاز يقوم بثالث وظائف في جهاز واحد ويمكن استخدام بطرق عديدة. يقوم Roger Pen باستشعار 
 Bluetooth موضعه لالستخدام في كل من األماكن الجماعية أو كأداة للتواصل الثنائي. يمكن استخدام تقنية بث الصوت عبر تقنية
الفيديو أو األفالم أو  المكالمات عبر الهاتف المحمول، ويمكنك أيًضا توصيله مباشرًة لالستمتاع بالموسيقى أو مقاطع  إلجراء 

عروض التليفزيون.

جهاز االستقبال Roger 17 مع معالج 
Naída CI Q90 الصوت

Roger Clip-On Mic

Roger Pen

AB أماندا هيرنايز، أحد متلقي أجهزة



تواصل واستمع وكن على اتصال دائم

عزز تواصلك
تقنيات  تستفيد من  أن  يمكنك   ،AB الصاخبة. مع  البيئات  للسمع بشكل أفضل في  المذهلة  التواصل السلكًيا والمزايا  حرية  اكتشف 

Phonak المثبتة التي يعتمد عليها بالفعل أكثر من نصف مليون مستخدم للسماعات على مستوى العالم.

تقوم إكسسوارات Phonak للبث الالسلكي بإرسال صوت شديد الوضوح إلى المعالجات الخاصة بك مباشرًة أو إلى أحد المعالجات 
وسماعة Phonak متوافقة.

والراديو  بالموسيقى  االستمتاع  يمكنك  حتى  حالًيا  الشائعة  الوسائط  بأجهزة  السلكًيا  يتصل   Phonak ComPilot •  إكسسوار 
والمزيد غيرها.

•  يساعد إكسسوار Phonak TVLink II على بث الصوت السلكًيا من أي تليفزيون عبر جهاز ComPilot لألجهزة الخاصة بك.

•  يساعد إكسسوار Phonak RemoteMic على بث صوت المتحدث السلكًيا عبر جهاز ComPilot إلى األجهزة الخاصة بك 
حتى يمكنك إجراء محادثات ثنائية بسهولة أكبر في البيئة الصاخبة وعلى مسافات بعيدة.

Phonak ComPilot

Phonak TVLink II

Phonak RemoteMic

AB ماكس هوكينز، أحد متلقي أجهزة
 توفر الشركتان AB وPhonak الحلول التي تساعد 

بث موسيقى أو مقطع فيديو أو صوت شديد الوضوح السلكًيا إلى معالجات الصوت الخاصة بك.



AquaCase™ حاوية
القوية المقاومة للماء

خيار متحرر. مثالي.
للسمع تحت الماء.

مارس أنشطتك المائية
المعالج Naída CI Q90 يمنحك الحرية الكافية لممارسة أي نشاط، بغض النظر عن قدر البلل والوحل واألتربة والعرق الذي ينتج 
عن هذا النشاط. هل تريد أن تسبح في حمام سباحة أو تغطس في المحيط دون أن يخل ذلك بقدرتك على السمع بوضوح. أو ربما 
تريد أن يخوض طفلك أي مغامرة في أي بيئة تماًما مثل األطفال اآلخرين. مهما كان النشاط الذي تمارسه، وما يتضمنه من بلل أو 

عرق أو تراب أو أوساخ،, فإن تقنيات AB المقاومة تماًما للماء ستوفر لك المزايا الفريدة ألي موقف. 

قطعة الرأس ™AquaMic† هي ميكروفون المعالج الوحيد المقاوم للماء في مجال الصناعة التي ُتستخدم لسمع مثالي في الماء   •
أو تحته أو خارجه.

•  حاوية ™AquaCase† توفر الحماية لمعالج Naída CI Q90 الخاص بك بينما تستمتع بأي مغامرة في أي بيئة..

AB بوبي كيلماير، أحد متلقي أجهزة تساعدك AB على االستمتاع بأفضل تجربة سمعية داخل الماء وخارجه

قطعة الرأس ™AquaMic، الميكروفون 
الوحيد في العالم المقاوم للماء تماًما



الخيارات المستخدمة داخل األذن
بطاريات PowerCel القابلة إلعادة الشحن

للبيئة  والصديقة  التكلفة  منخفضة   PowerCel™ بطاريات  تشتمل مجموعة 
حالًيا على بطاريات PowerCel 110 Mini وMini 170 جديدة أصغر 
حجًما بحيث توفر خيارات مرنة للطاقة ومزيد من الراحة وحتى 36 ساعة 

من عمر البطارية.

البطاريات العادية
وتعتبر  التشغيل،  من  ساعة   56 حتى  توفر  العادية  الهوائية  الزنك  بطاريات 

مثالية ألوقات السفر وحال عدم توفر الطاقة الكهربائية.

الخيارات المستخدمة خارج األذن 
Naída CI محول طاقة

األذن، بحيث  البطارية خارج  ترتدي  أن   Naída CI يتيح لك محول طاقة
يمكنك ارتداء المعالج بشكل أخف وزًنا.

 AAA PowerPak إكسسوار
قابلة   AAA بطاريات  يستخدم  أن   AAA PowerPak إلكسسوار  يمكن 
إلعادة الشحن أو عادية متوفرة في األسواق. إن ارتداء مصدر الطاقة خارج 
للمتلقين باالستمتاع  الواقع على األذن، ويسمح  الوزن  األذن يزيل بعًضا من 

بعمر بطارية حتى 183 ساعة.

T-Mic 2 ميكروفون
الذي  الصناعة  في  الوحيد  الميكروفون  هو  الفريد   T-Mic™ 2 ميكروفون  ُيعد 
يوضع في فتحة قناة األذن. وبهذا يسمح لك باستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة 
المزودة بتقنية Bluetooth ومشغالت MP3 وأجهزة الصوت األخرى التي تعمل 
بالبطارية تماًما مثل أي شخص آخر. فهو يستفيد من اإلمكانيات الطبيعية لتجميع 

الصوت ألي أذن بحيث يساعدك على السمع بشكل أفضل في البيئة الصاخبة.

مشابك األذن المعيارية
تتميز مشابك األذن الشفافة هذه بتصميم ناعم الملمس لراحة أكثر، ويتم توفيرها 

بحجمين معياري وصغير.

)UHP( قطعة الرأس العامة
لقد تم تطوير قطعة الرأس العامة التي تتميز بتصميم أملس غير بارزة لالستخدام 
طول اليوم مع المعالج Naída CI. وهي تشتمل على ميكروفون، حتى يمكنك 
أو يمكن لطفلك ارتداء المعالج خارج األذن، هذا إلى جانب ميكروفون بمستوى 

.AB الرأس، تلك الميزة التي تعد فريدة في قطع الرأس من

Naída CI مشابك
المشبكان األيسر واأليمن يسمحان لك ولطفلك بارتداء المعالج خارج األذن بالكامل 
لمزيد من حرية الحركة، وقدرة أفضل على االحتفاظ، وراحة ُمحسنة؛ لذلك فهما 

مثاليان ألصحاب األذن الصغيرة أو أنماط الحياة النشطة.

مفتاح التحكم في مستوى الصوت ومؤشر ضوء ثالثي األلوان
(أخضر وبرتقالي وأحمر)

زر البرامج

بطارية PowerCel مصغرة

T-Mic™2 ميكروفون
المسجل ببراءة اختراع 

AB لشركة
قطعة الرأس العامة
(مزودة بميكروفون)

سلك قطعة الرأس
(يدور بزاوية 360 درجة لتحقيق 

أقصى مستويات الراحة)

األلوان
العامة  الرأس  المعالج Naída CI Q90 وقطعة  بها  يتميز  التي  تمنح مجموعة األلوان 
مظهًرا عصرًيا بدًء من درجات األلوان الدقيقة التي تمتزج مع ألوان الشعر والبشرة وحتى 

الدرجات الظليلة األنيقة التي تعبر عن مدى توافقها مع الموضة.

 خيارات الطاقة
Naída CI Q90 لمعالج الصوت 

Naída CI Q90 معالج الصوت
AB المعالج األصغر واألخف لالرتداء خلف األذن من

Phonak التقنية مزدوجة الميكروفونات من
(ميكروفونان أمامي وخلفي)

أين يمكنني الحصول على مزيٍد من المعلومات؟
AdvancedBionics.com

AB ستيفان فريديالك, موظف وأحد متلقي أجهزة



ميزة QuickSync )ميزة خاصة باالستخدام ثنائي الزرع(
ميزة خاصة بتقنية Binaural VoiceStream Technology توفر قدرة على التحكم بلمسة 
واحدة في معالجاتك حتى يمكن إجراء تعديالت سهلة ومريحة وفورية ومتزامنة إلعدادات مستوى 

الصوت والبرامج لكلتا األذنين

AutoSound™ OS تقنية
تعتمد حلول AB وPhonak على فوائد تقنية AutoSound وما تشتمل عليه من مزايا تلقائية 

هدفها فهم أفضل للكالم في أي مكان، واستمتاع أكبر بالموسيقى، ومزيد من الراحة في وجود أصوات 
الرياح والضوضاء المفاجئة، وإجراء محادثات دون عناء في البيئات الصعبة

  ™HiRes Fidelity 120 المعالجة الصوتية
استراتيجية للمعالجة الصوتية من AB تستخدم 120 نطاًقا طيفًيا لتوفير دقة صوتية تصل إلى خمسة 
أضعاف أية دقة يوفرها أي نظام آخر من أنظمة غرسات القوقعة الصناعية، فقد تم تطوير هذه التقنية 

لتمنحك وصوال إلى كل أبعاد الصوت, بدًء من الطبقات الموسيقية الغنية إلى االختالفات الدقيقة في 
نبرة الصوت خالل المحادثات

  HiRes™ Optima المعالجة الصوتية
استراتيجية معالجة صوتية من AB تطيل من عمر البطارية مع منحك في الوقت نفسه نفس األداء 

HiRes Fidelity 120 الرائع الذي توفره تقنية

 WindBlock ميزة
تقنية Phonak التي تقلل من ضوضاء الرياح لتحسين تجربتك السمعية في ظروف الطقس العاصف

EchoBlock ميزة
تقنية Phonak التي تم تصميمها لتحسين تجربتك السمعية في األماكن التي يكثر فيها صدى الصوت، 

مثل قاعات االجتماعات الكبرى

SoundRelax ميزة
تقنية Phonak التي تضعف األصوات العالية المفاجئة، كما في حالة إغالق األبواب بعنف أو صوت 

قعقعة الصحون، وذلك لنوفر لك تجربة سمعية أكثر متعة

)EAS( متوافق مع تقنية التنبيه الصوتي-الكهربائي
الجمع بين التنبيه الكهربي من AB وتضخيم الصوت عبر مشبك أذن من Phonak لزيادة قدراتك 

السمعية الطبيعية المتبقية. يتطلب الجيل الجديد من برامج تشغيل برمجة معالج الصوت، بانتظار 
الحصول على الموافقة 

  Roger 17 جهاز االستقبال
جهاز استقبال بتصميم مدمج يتم ربطه مباشرة ببطارية المعالج Naída CI بحيث يمكنك أن تستفيد 

من نظام Roger لقدرة أكبر على السمع في البيئات الصاخبة وعلى مسافات بعيدة

   Roger Pen
ميكروفون متنوع يقوم ببث صوت متحدث واحد أو أصوات متحدثين متعددين إلى جهاز االستقبال 
Roger 17 ذي التصميم المدمج الموجود في معالجات الصوت Naída CI، ويمكن استخدامه 

أيًضا إلجراء مكالمات الهاتف الخلوي أو االستماع إلى التليفزيون والوسائط المتعددة

  Roger Clip-On Mic
ميكروفون السلكي غير بارز يمكن استخدامه بواسطة شريك اتصاالت لبث أصواتهم إلى جهاز 

االستقبال Roger 17 ذي التصميم المدمج الموجود بمعالجات الصوت Naída CI الخاصة بك، 
بحيث ُيسهل من التواصل الثنائي في البيئة الصاخبة وعلى مسافات بعيدة

 Phonak DECT هاتف
جهاز إرسال السلكي قوي شبيه بالهاتف الالسلكي العادي ويؤدي نفس وظيفته، لكنه يرسل أيًضا 

الصوت بشكل متزامن إلى كال معالجي الصوت Naída CI الخاصين بك (أو إلى معالج وسماعة 
Phonak متوافقة)، ويقلل في نفس الوقت من الضوضاء ويزيد من فهم الكالم

Phonak EasyCall إكسسوار
 Bluetooth إكسسوار السلكي فريد يتم ربطه بأي نوع من الهواتف الخلوية أو الذكية المدعومة بتقنية

ويتدفق الصوت منه مباشرة إلى معالجات الصوت Naída CI الخاصة بك (أو إلى معالج وسماعة 
Phonak متوافقة) للحصول على مستوى منقطع النظير من جودة الصوت وفهم الكالم

جهاز AB myPilot للتحكم عن ُبعد  
جهاز للتحكم عن ُبعد سهل االستخدام يقوم بتزويدك بمعلومات الحالة وإمكانية إجراءات تغييرات 

بلمسة واحدة على إعدادات البرامج ومستوى الصوت ومستوى الحساسية

AdvancedBionics.com وقم بزيارة  المعلومات على  المزيد من  تعّرف على 
اآلخرون  المستخدمون  استطاع  لتتعرف على كيف   HearingJourney.com

AB تقنيات  استخدام 

مزايا تحسين الصوت
  *ClearVoice™ تقنية تحسين الكالم

استراتيجية معالجة صوتية من AB تقوم بفصل الضوضاء تلقائًيا عن إشارة الكالم كما أنها مثبتة من 
الناحية الطبية لمساعدتك على تحسين حاسة السمع بصورة ملحوظة في البيئة الصاخبة

  UltraZoom ميزة
ميزة تلقائية متاحة حالًيا في معالج الصوت UltraZoom ،Naída CI Q90 هي ميزة تكيفية 

متعددة القنوات ومزدوجة الميكروفون لتشكيل حزمة أشعة البث التي تركز على الصوت القادم 
متحدث يجلس أمامك بهدف تحسين فهم الكالم في البيئات الصاخبة

تقنية ™Binaural VoiceStream Technology )ميزة خاصة باالستخدام ثنائي الزرع(
مجموعة من المزايا المصممة لمساعدتك على فهم الكالم بشكل أفضل في المواقف السمعية المعقدة 

من خالل التركيز على صوت واحد في الضوضاء (StereoZoom وZoomControl و
(QuickSync) وتمكين ميزة التحكم بلمسة واحدة الثنين من المعالجات (DuoPhone

ميزة StereoZoom )ميزة خاصة باالستخدام ثنائي الزرع(
ميزة خاصة بتقنية Binaural VoiceStream Technology التي تستخلص صوت واحد من 

الحشد الصاخب بحيث يمكنك المشاركة في محادثة ثنائية بأقل جهد ممكن

ميزة ZoomControl )ميزة خاصة باالستخدام ثنائي الزرع(
ميزة خاصة بتقنية Binaural VoiceStream Technology تركز على متحدث واحد أمامك-

خلفك أو على يمينك-يسارك بهدف تحسين التواصل في البيئات الصاخبة

ميزة DuoPhone )ميزة خاصة باالستخدام ثنائي الزرع(
ميزة خاصة بتقنية Binaural VoiceStream Technology تقوم تلقائًيا ببث مكالماتك الهاتفية 
إلى كلتا األذنين في نفس الوقت من أجل سماع الصوت بنمط ستريو وسهولة المحادثات في األماكن 

الصاخبة

EasyCall

التقنيات المقاومة للماء
  AquaMic™ قطعة الرأس

ميكروفون قطعة الرأس الوحيد في العالم المقاوم للماء للسمع بحرية داخل الماء أو تحته أو بجانبه.

  AquaCase™ حاوية
حاوية مقاومة للماء وظيفتها حماية المعالج Naída CI من الماء واألتربة والغبار والعرق والطين 
واألمطار والثلوج، حتى يمكنك أن تسمع بأفضل ما لديك في أي وقت، وأي مكان، وأثناء أي نشاط 

تؤديه

االتصال الالسلكي وتقنيات الهاتف
  T-Mic™ 2 ميكروفون

ميكروفون AB الفريد الذي يوضع في فتحة األذن والذي يتيح لك قدرة أفضل على السمع في البيئة 
الصاخبة واالستمتاع باستخدام الهاتف وسماعات األذن وقطع الرأس تماًما كأي شخص آخر

  Phonak ComPilot إكسسوار
جهاز للتحكم عن ُبعد والبث السلكًيا يقوم بتوصل أي جهاز مدعوم بتقنية Bluetooth بمعالجات 

الصوت Naída CI، أو إلى المعالج الخاص بك وأي سماعة Phonak متوافقة

  Phonak TVLink II إكسسوار
إكسسوار يقوم ببث صوت التليفزيون عالي الجودة إلى معالجات الصوت Naída CI، أو إلى 

معالج Naída CI وسماعة Phonak متوافقة 

  Phonak RemoteMic إكسسوار
ميكروفون خفيف الوزن يخلصك من اإلرهاق الذي تشعر به أثناء المحادثات الثنائية في األماكن 
الصاخبة عن طريق بث الكالم إلى معالج واحد أو معالجي الصوت Naída CI، أو إلى معالج 

Naída CI وسماعة Phonak متوافقة

  Roger نظام
جهاز السلكي رقمي حديث يساعدك على سماع قدر أكبر من الحديث وفهمه في الضوضاء العالية 

وعبر مسافات عن طريق إرسال الصوت من ميكروفون إلى جهاز استقبال بتصميم مدمج مرفق مع 
معالجات Naída CI الخاصة بك

مسرد المزايا واإلكسسوارات
Naída CI Q90 اكتشف المزايا واإلكسسوارات الرائدة في مجالها لمعالج الصوت


