
True wireless freedom. No strings attached. 

GN ReSound & Cochlear™  Wireless Accessories 



 שמע ישירות אל מכשירי שמיעה  שיפור התפקוד על ידי הזרמת 

 (Baha-שתלי שבלול ו) השמיעה ואל מעבדי הקול של שתלי 

 .ללא צורך בכבלים בכלל. חופש אלחוטי אמיתי

GN ReSound & Cochlear Wireless Accessories 



צפיה בטלוויזיה בעוצמת  שיחה בטלפון אלחוטי

 הנוחה לכולם

 למגוון מצבים מאתגרים בחיי היום יום

 Wireless Accessories -  אביזרים אלחוטיים

שמיעת דיבור ממרחק  

 ובנוכחות רעש רקע



היא המתקדמת   2.4GHz-הטכנולוגייה של ה•

 ביותר בתחום הטכנולוגיה האלחוטית

המאפשרת  , מדובר בטכנולוגיה אמינה ועמידה•

נקי ויציב יותר מכל הטכנולוגיות  , שידור חזק

האלחוטיות שהיו מקובלות עד כה ושדרשו שימוש  

 בלולאת השראה על הצוואר

טכנולוגיה זו מאפשרת שידור מטווח גדול יחסית  •

המאפשר למשתמש לנוע בחופשיות בתוך החלל 

 תוך שמירה על תקשורת יציבה ואיכותית

הינה טכנולוגיה מוכחת   2.4GHz-טכנולוגיית ה•

  ®Bluetoothהמתבססת על פרוטוקולים של 

        &Wi-Fi                                                                                                                   

. 

True wireless freedom. No strings attached. 



Cochlear Wireless 

Mini Microphone 

שיחה גם  / להצליח להבין דיבור 

 בסביה הרועשת ביותר

. 

Cochlear Wireless 

Phone Clip 

להתחבר אל חברים ומשפחה  

בעזרת הטלפון החכם וללא 

 .צורך להחזיק משהו ביד

Cochlear Wireless  

TV Streamer 

מאפשר לך לצפות בטלוויזיה  

ולהשתתף בשיחה עם בני  

 משפחה

Wireless Accessories 



 

Mini Microphone 2 

- Micro Mic 
Mini Microphone 2+ 

 -Multi Mic 



גם בכיתות לימוד ואולמות וגם בשיחות אחד על אחד •

המיני מיקרופון מעביר את  , במוקומות רועשים

 הדיבור ישירות למכשיר השמיעה או למעבד הקול

 (של הדובר)נתפס בקלות על הבגד •

מ מאפשר חיבור ישיר למערכות  "מ 3.5חיבור של •

 'מחשב נייד וכו, MP3שמע אחרות כמו 

 מטר מהדובר 25טווח של עד •

. 

דיבור נקי וברור ישירות אל מכשיר  

מעבד הקול ממרחק של עד / השמיעה

 מטר 25

בעל משקל קל ונוח לנשיאה ושימוש  

 במגוון מצבים ומקומות

Multi Microphone   אחד יכול

מכשירי  / להתחבר למספר מעבדי קול

 שמיעה

Wireless Multi Microphone 

 לשמוע דיבור בבהירות ממרחק גם בנוכחות רעש
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AzBio sentence recognition 

Nucleus 6 Nucleus 6 and Mini Microphone

Cochlear™ Wireless Mini Microphone 

Iשיפור שמיעה בתנאי שקט וברעש 

 שיפור שמיעה בתנאי שקט וברעש•

עד לפער , ככל שעוצמת הרעש עולה התועלת מהמיני מיק משמעותית יותר•

 ללא אביזרי עזר 6בהשוואה למעבד הנוקליאוס  60%של 

Wolfe J, Morais Duke M, Schafer E. Improving hearing performance in Cochlear™ Nucleus® 6 users with 

True Wireless Accessories. Denver: Cochlear Americas; 2015. FUN2249 ISS1 JAN15.  

Noise Noise 

Noise Noise 

AzBio 

85dB 

65dB 

* 
* 

* 

* N = 6 

* p < 0.05  



 בתקשורת אחד על אחד

 בבית•

 ברכב•

 בטיול בעגלה•

 בפגישה•

 במסעדה•

 אוטובוס/ ברכבת•

 בחוג או פעילות קבוצתית•

 בהרצאות•

 

•  בשילוב עם מערכות שמע נוספות

•Stereo 

•MP3 player 

 טלפון נייד•

 (לסקייפ למשל)מחשב אישי •

 (לחיבור האוזניות)לטלוויזיה •

 בריצה•

 FMמערכת •

 (telecoil)לולאת השראה •

 

Wireless Multi Microphone 

 ? Multi Microphone-כיצד ומתי ניתן להשתמש ב



 כיווניות אופטימאלית

מערכת המיקרופונים הדואלים קולטת את סיגנל הדיבור  •

ומפחיתה את רעשי הרקע על ידי שימוש באלגוריתם  

 של הבדלי זמן ופאזה

עיצוב מכני משפר את יציבות הסיגנל על מנת לשפר את  •

 איכות הצליל ולהפחית את הרעש

  2אין הבדל בין המיני מיקרופון   -מבחינת הכיווניות •

 (מולטי מיק+ )2ומיני מיקרופון ( מיקרו מיק)

לאיכות צליל אופטימאלית יש לכוון את המיקרופון לעבר  •

 פיו של הדובר על ידי הצמדת הקליפ בכיוון הנכון

 "מצב שולחני"יש אפשרות לשימוש ב•

 

Optimal 

distance from 

speaker mouth 

for ”top/front” 

microphone is 

10-40 cm 



 חיישן נפילה  

, מ"ס 75במקרה והמיני מיקרופון נופל מגובה של מעל •

החישן המובנה בתוכו משתיק את המיקרופון הפנימי  

 שניות 2למשך של 

 

, השתקה זו נועדה להגן על המשתמש בפני רעש חזק•

 פתאומי ולא נעים הנגרם מנפילה

 

והן  ( מיק -מיקרו) 2תכונה זו אופיינית הן למיני מיקרופון •

 (מולטי מיק+ )2למיני מיקרופון 

 

 

 

 



 תגובות של מושתלים בארץ

 .אני משתמשת במשדר בהרצאות ובשיעורי התעמלות•

שכן , אם למינימיק הוא בשיעורי התעמלות.השיפור במעבר ממערכות אפ

הפחתת הסרבול   -התרומה המשמעותית ביותר שמצאתי במינימיק היא

במצב של הרצאה הדובר והמאזין הם סטטיים . למאזין ולדובר, בשימוש

מצאתי שהמינימיק אידיאלי  . יחסית ולכן עניין הסרבול פחות משמעותי

אסתטי ונוח  , המשדר קטן. לשיעורי התעמלות בשל תכונותיו הקומפקטיות

המקלט מובנה בתוך  . או מטרד למורה" איום"לתליה ועל כן אינו מהווה 

היכולת להשתמש במערכת  . המעבד ועל כן אינו יוצר הפרעה לתנועתיות

אלחוטית בשיעורי התעמלות משדרגת משמעותית את החוויה ואת יעילות  

 .השיעור עבורי

• 

 

 



Wireless Phone Clip 



קיים שיחות טלפון מבלי שתצטרך להוציא את הטלפון  •

 מהכיס

כפתור להוציא  בלחיצת עם טכנולוגיית הבלוטוס תוכל •

 להתאים עוצמה, ולקבל שיחות

קישור בעזרת הבלוטוס מאפשר לך להתחבר למכשירים  •

,  רבים שעובדים בטכנולוגיית בלוטוס כמו הטלפון באוטו

GPS ,מחשב ,MP3. ועוד 

 

 

 דבר בטלפון מבלי להחזיק דבר ביד
 שמע מה שחשוב 

 והתנתק ממה שלא חשוב
Bluetooth  שליטה אמיתית בעזרת  

Wireless Phone Clip 

 להנות משיחת טלפון בקלות ובצליל איכותי



ההבנה שלי לגבי אנשים ולגבי הטלפון השתנתה  . זהו שינוי משמעותי בבחיים שלי•

 לחלוטין

 באמת עוזר למי שיכול להשתמש בוהוא . מגניבהאביזר ממש •

Wireless Phone Clip 

 מה הפציינטים שלנו אומרים



Wireless TV Streamer 



כך  , באיכות סטריאופונית ישירות מהטלוויזיה, צליל חד וברור•

שלא תצטרך לבחור בין הקשבה לטלוויזיה לבין שיחה עם  

 הסובבים אותך

עוצמת הקול בטלוויזיה לא צריכה להיות חזקה בצורה כזו  •

 שתפריע לשאר בני המשפחה

תוכל לשלב ואזן בין עוצמת הקול של הטלוויזיה והשיחה  •

 שמתקיימת סביבך

לצאת ולהכנס  , מטר בערך 7תוכל להשאר בטווח של עד •

 דקות ללא צורך להתחבר מחדש   5מהטווח במשך של עד 

• . 

 

אל תפריע לאחרים בזמן שאתה צופה  

 בתכנית המועדפת עליך
 תתחבר מבלי להתנתק מהסביבה

חיבור פשוט וחיבור חוזר אוטומטי בטווח  

דקות 5זמן של עד   

Wireless TV Streamer 

 צפה בטלוויזיה והתאם את עוצמת הקול למה שנוח לך



 תגובות ממושתלי החברה בארץ

 ,מירה שלום•

בעיקר , שקיבלתימזה זמן מה אני משתמש בשני האביזרים האלחוטיים 

 (.Phone clip-קצת פחות ב)לטלויזיה בסטרימר 

 .אני חש צורך לכתוב לך קצת מרשמי

אני מסתובב .כולי מלא התפעלות מהביצועים המדהימים של הסטרימר,ובכן

בכל רחבי הדירה ושומע את הנאמר בטלויזיה באיכות  ( כמעט)לי להנאתי 

אמנם פה  .וללא הפרעה של רעשי הסביבה,אינני זוכרפנטסטית שכמותה 

אבל בסך הכל הייתי מגדיר זאת כאימון השמיעה  ,ושם אני מפספס מילה

 .ל בסמארטפון שלי"כנ.וזה מוסיף ומשתפר,הטוב ביותר שחוויתי

מי  לכל ואת יכולה לספר זאת .היה שווה לחכות לאביזרים האלה,בקיצור

 .שתרצי

 .אני חושב שהחברה יכולה להתגאות בעצמה

 ! רוב תודות על הכל

 מיכאל וינשטוק•

 




