
Η πρώτη στον κόσμο τεχνολογία
που ξεπερνά τη φυσιολογική ακοή

Το ξεκίνημα μιας νέας διάστασης στην ακοή:
Αμφιωτική κατευθυντικότητα OneMic
για ακουστικά με ένα μικρόφωνο:
Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά των binax.

Binax: πρωτοφανής συνεισφορά στην ακοολογία
Νέα χαρακτηριστικά για όλα τα προϊόντα binax.
Τα εξαιρετικά νέα χαρακτηριστικά "Adaptive streaming volume"
και "Ocean wave tinnitus therapy signals" συμπληρώνουν τα
προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά binaxFocus, binaxSound, και
binaxGuide.
Και το καλύτερο:
όλα μπορούν να προστεθούν
σε όλα τα μοντέλα binax.

Life sounds brilliant.



Αμφιωτική ακοή σημαίνει καλύτερη ακοή.
Επιδράσεις και αποτελέσματα της φυσικής αμφιωτικής ακοής:

Για τον εντοπισμό των ηχητικών πηγών, την διατήρηση του
προσανατολισμού στον χώρο, και την καλύτερη κατανόηση
της ομιλίας, ο εγκέφαλός μας αξιοποιεί πληροφορίες και
από τα δύο αυτιά.

Αυτό βοηθά ιδιαίτερα στα θορυβώδη και προκλητικά
περιβάλλοντα όπως σε εστιατόρια ή κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι σημαντικότερες αμφιωτικές διεργασίες είναι:
Ο αμφιωτικός εμπλουτισμός:
Ο εγκέφαλός μας συνδυάζει τους εισερχόμενους ήχους
από τα δύο αυτιά δημιουργώντας μια κεντρική αντίληψη
που είναι καλύτερη από τους μεμονωμένους ήχους,
Η αμφιωτική καταστολή:
Δίνει την δυνατότητα στον εγκέφαλο να διαχωρίσει το σήμα ομιλίας από τον θόρυβο του
περιβάλλοντος, αυξάνοντας την καθαρότητα, για καλύτερη κατανόηση της ομιλίας.
Η αμφιωτική κατευθυντική ακοή:
Ο εγκέφαλος μας μπορεί να εστιάσει στη συγκεκριμένη πηγή ήχου, ενώ καταστέλλει
όλες τις άλλες – ακόμα κι όταν αναμειγνύονται πολλοί ήχοι συγχρόνως.

Ασύρματη τεχνολογία e2e wireless™ 3.0
Ανεπανάληπτη αμφιωτική ακουστική εμπειρία:
Για να μιμηθούμε την φυσική αμφιωτική ακοή, πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο
ακουστικά, ακριβώς όπως ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί τα εισερχόμενα σήματα και
από τα δύο αυτιά.

Στις αμφιωτικές εφαρμογές η ασύρματη τεχνολογία e2e wireless™ 3.0 διπλασιάζει τα
μικρόφωνα που διαθέτουν τα ακουστικά, καθώς επιτρέπει την ανταλλαγή των ηχητικών
σημάτων μεταξύ των ακουστικών.

Ως αποτέλεσμα, κάθε ακουστικό με ένα μικρόφωνο
δεν χρησιμοποιεί μόνο τις πληροφορίες που δέχεται
το ίδιο, αλλά αξιοποιεί και τα ηχητικά σήματα που
λαμβάνει ταυτόχρονα το μικρόφωνο του άλλου
ακουστικού, δημιουργώντας ένα εικονικό δίκτυο
τεσσάρων μικροφώνων, ακόμα και στα
μικροσκοπικά ενδοκαναλικά CIC.

Αντίστοιχα, στα ακουστικά που διαθέτουν από
δύο μικρόφωνα, κάθε ακουστικό αξιοποιεί τα
εισερχόμενα τεσσάρων μικροφώνων,
δημιουργώντας ένα εικονικό δίκτυο οκτώ
μικροφώνων.



High Definition Sound Resolution,
με ελάχιστη ενέργεια.
Αυτά τα εικονικά μικροφωνικά δίκτυα προσφέρουν υψηλότερη ευαισθησία του
ακουστικού περιβάλλοντος, που ονομάζεται Ανάλυση Ήχου Υψηλής Ευκρίνειας.
Αυτή είναι η βάση των χαρακτηριστικών των ακουστικών binax που προσφέρουν τόσο
εξαιρετική ακουστική εμπειρία.

Πρόσθετα, αυτή η εξαιρετική τεχνολογία είναι η οικονομικότερη σε κατανάλωση
ενέργειας που υπάρχει στη σύγχρονη βιομηχανία. Ενώ προσφέρει ασύγκριτη Ανάλυση
Ήχου Υψηλής Ευκρίνειας, η επαναστατική ασύρματη τεχνολογία e2e 3.0, είναι, με
μεγάλη διαφορά, η πιο οικονομική σε ενέργεια τεχνολογία αμφιωτικής ακουστικής
μεταβίβασης της σύγχρονης βιομηχανίας.

Εξελιγμένα χαρακτηριστικά binax,
νέο επίπεδο ακουστότητας.
Ως αποτέλεσμα, όλα τα χαρακτηριστικά των binax, binaxFocus, binaxSound και
binaxGuide ενεργοποιούνται αυτόματα και κάθε φορά που απαιτούνται, δημιουργώντας
την τέλεια ισορροπία μεταξύ ποιότητας ήχου και ακουστότητας, για κάθε ξεχωριστό
χρήστη.

Καινοτομίες της τεχνολογίας binax:
 Η ασύρματη τεχνολογία e2e 3.0 μεταβιβάζει 1.000 φορές περισσότερα

δεδομένα ανά δευτερόλεπτο από την τεχνολογία της προηγούμενης γενιάς
 Διαθέτει 16% περισσότερα τρανζίστορ
 Στέλνει 20% περισσότερες εντολές ανά δευτερόλεπτο
 Διαθέτει 48 κανάλια και εύρος συχνοτήτων 12 kHz
 Προσφέρει την τεχνολογία αμφιωτικής ηχητικής μεταβίβασης με τη

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
 Η τεχνολογία binax είναι τόσο αποτελεσματική ώστε, σύμφωνα με κλινικές

μελέτες, σε ορισμένες περιστάσεις οι χρήστες binax ακούν καλύτερα από
τους φυσιολογικά ακούοντες.

    binaxSound       binaxGuide       binaxFocus



Narrow directionality και
binaural OneMic directionality:

Ακοή με πρωτοφανή ακρίβεια.
Για τους χρήστες ακουστικών η κατανόηση
της ομιλίας σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο
είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Με την τεχνολογία Narrow Directionality
τα μικρόφωνα των binax μπορούν να
εστιάζουν αυτόματα στον συνομιλητή που
βρίσκεται μπροστά στο χρήστη ενώ
συγχρόνως στενεύει το εύρος λήψης τους,
βοηθώντας έτσι την κατανόηση σε
θορυβώδη περιβάλλοντα όπως τα
εστιατόρια.

Και με τον συνδυασμό της αμφιωτικής κατευθυντικότητας OneMic, ακόμα και οι
χρήστες ακουστικών με ένα μικρόφωνο, μπορούν να κερδίσουν τα πλεονεκτήματα της
αυτόματης κατευθυντικότητας, παρακολουθώντας ευκολότερα τις συζητήσεις σε
θορυβώδη περιβάλλοντα.

Φυσιολογική Ακοή

Κλασική μικροφωνική τεχνολογία

Narrow directionality

Εστίαση στον ομιλητή
μπροστά από τον χρήστη
με Narrow directionality

Binaural OneMic directionality

Φυσική επίδραση κόγχης αυτιού
και κλασικά CIC

Εμπλουτισμένη κατευθυντική
ακοή ακόμα και για τα
ενδοκαναλικά CIC



Spatial SpeechFocus:
Ξεκάθαρη κατανόηση όλων – από όλες τις κατευθύνσεις.

Οι χρήστες κλασικών ακουστικών δυσκολεύονται να εστιάσουν στην ομιλία όταν έρχεται
από διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως όταν οδηγούν το αυτοκίνητο.

Το Spatial SpeecFocus™ εστιάζει αυτόματα
στην κύρια πηγή ομιλίας απ’ όποια κατεύθυνση
κι αν έρχεται – μπροστά, πίσω ή πλάγια.

Συγχρόνως περιορίζει τον θόρυβο από τις άλλες
κατευθύνσεις.

Το Spatial SpeecFocus™ ενεργοποιείται
αυτόματα μόλις ανιχνευθεί περιβάλλον
αυτοκινήτου.

Θόρυβος
από άλλη
κατεύθυνση

eWindScreen binaural:
Μόνο η καλύτερη ακουστική απόδοση.

Το αμφιωτικό eWindScreen αντικαθιστά το υποδεέστερο ηχητικό σήμα με το καλύτερο.

Για τους χρήστες κλασικών ακουστικών, μια έξοδος στην ύπαιθρο όταν έχει πολύ αέρα,
συνήθως σημαίνει ενοχλητικό θόρυβο.

Το binaxSound των binax  χρησιμοποιεί την
έξυπνη ανταλλαγή ηχητικών σημάτων για την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού ήχου:
σαρώνοντας ασταμάτητα και τα δύο ακουστικά,
όταν ανιχνεύει άνεμο, χρησιμοποιεί την
στρατηγική του αμφιωτικού eWindScreen™
μεταβιβάζοντας τα ηχητικά σήματα από την
πλευρά με την καλύτερη ποιότητα ήχου στο
άλλο αυτί.

Κύρια
πηγή ομιλίας

Το Spatial SpeechFocus
εστιάζει αυτόματα στην
κύρια πηγή ομιλίας.



Χάρη στην ανάλυση ήχου υψηλής ευκρίνειας, διατηρείται η απαράμιλλη αντίληψη του
χώρου.  Το αμφιωτικό eWindScreen διατηρεί το υψηλό επίπεδο της ακουστικής άνεσης,
ακόμα και σε περιστάσεις με πολύ αέρα.

Adaptive streaming volume:
Εύκολη ακοή σε κάθε περιβάλλον.

Η προσαρμοζόμενη ένταση ροής του ήχου που ενισχύεται εναρμονίζεται αυτόματα με
το μεταβαλλόμενο επίπεδο του θορύβου, βελτιώνοντας την ακουστική εμπειρία.

Η ένταση του ήχου που μεταδίδεται στα
ακουστικά μέσω του τηλεχειριστηρίου
easyTek™ ρυθμίζεται κάθε στιγμή, σύμφωνα
με την μεταβαλλόμενη ένταση του θορύβου
του περιβάλλοντος.  Έτσι, ο ήχος από το
easyTek™ ακούγεται πάντα πάνω από τον
θόρυβο.  Αυτό γίνεται αυτόματα, ώστε η
ένταση του ήχου να μη χρειάζεται χειροκίνητη
ρύθμιση κάθε φορά που αλλάζει η ένταση
του θορύβου του περιβάλλοντος,
επιτρέποντας στους χρήστες απλά να
απολαμβάνουν αυτό που θέλουν να ακούσουν.

Εφαρμογή binax

Η στρατηγική διαμόρφωσης συχνοτήτων και ρύθμισης συμπίεσης λαμβάνει υπ’ όψη την
μονόπλευρη ή αμφίπλευρη επίδραση των αυτόματων χαρακτηριστικών, ώστε να
λειτουργούν αρμονικά, προάγοντας την ποιότητα του ήχου και την ακουστότητα.  Έτσι
εξασφαλίζεται ότι ο ήχος των binax παραμένει φυσικός και αξιόπιστος και ότι όλα τα
χαρακτηριστικά διατηρούν πάντα τις πληροφορίες του χώρου.

αντικατάσταση ενοχλητικών σημάτων

μικρόφωνο

μεγάφωνο

αριστερό δεξί

Ενοχλητικές
περιστάσεις
με αέρα



Spatial Configurator:

Απόλυτα εξατομικευμένη ακοή.

Spatial Configurator “Span”:
διαμόρφωση εύρους εστίασης του μικροφώνου.

Spatial Configurator “Direction”
προσαρμογή κατεύθυνσης εστίασης του
μικροφώνου.

Ακόμα και τα πιο έξυπνα ακουστικά δεν γνωρίζουν πώς θέλει να ακούει ο χρήστης κάθε
φορά.  Εκτός από τις αυτόματες λειτουργίες που προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο
ηχητικό περιβάλλον η Χωροταξική Διαμόρφωση δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να
έχουν τον έλεγχο των ακουστικών τους στις συγκεκριμένες ηχητικές περιστάσεις.

Μέσω του easyTek και του easyTek App. μπορούν μόνοι τους να ρυθμίσουν το εύρος
λήψης των κατευθυντικών μικροφώνων τους και να αποφασίσουν πόσο από το
περιβάλλον τους θέλουν να ακούσουν.

Ο Χωροταξικός Διαμορφωτής επίσης προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να
καθορίσουν προς πια κατεύθυνση θέλουν να εστιάσουν τα μικρόφωνά τους – μπροστά,
πίσω ή πλάγια.

Spatial Configurator “Span”

Αυτόματη ρύθμιση

Προσωπική Ρύθμιση εύρους

Spatial Configurator “Direction”

Αυτόματη ρύθμιση

Προσωπική Ρύθμιση κατεύθυνσης



Λειτουργία για την αντιμετώπιση των εμβοών
Διώξτε τις εμβοές...

Η σύγχρονη τεχνολογία των binax μπορεί να βοηθήσει στη χαλιναγώγηση  των εμβοών.
Βασική αρχή είναι η ακουστική διέγερση.  Αυτό σημαίνει να επιτρέπετε τον εγκέφαλό
σας να ακούει και, συνεπώς, να εστιάζει στους εξωτερικούς ήχους αντί στις εμβοές.

Τα binax μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως noisers, είτε ως ακουστικά βαρηκοΐας είτε
σε συνδυασμό.

Ως ακουστικά βαρηκοΐας τα binax βελτιώνουν την ακοή και οι εμβοές καταπραΰνονται.
Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ο χρήστης ακούει καλύτερα, μπορεί και να αδιαφορήσει για
τις εμβοές ευκολότερα, εστιάζοντας καλύτερα στο περιβάλλον του και επαναφέροντας
την προσοχή σε ευχάριστα ακουστικά ερεθίσματα.  Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρήστης
μόλις και ακούει τις εμβοές ή δεν τις ακούει καθόλου όταν ενεργοποιηθούν τα binax.

Ως noisers τα binax δεν ενισχύουν τους ήχους του περιβάλλοντος αλλά παράγουν ένα
απαλό βουητό που μπερδεύεται με τις εμβοές για να αποσπά την προσοχή του ασθενή
από αυτές.  Τα noisers  γενικά προσφέρουν αισθητή ανακούφιση από τις εμβοές.

Επέκταση λειτουργιών αντιμετώπισης των εμβοών

Ocean wave tinnitus therapy signals:
Τέσσερα πρόσθετα θεραπευτικά σήματα με κύματα ωκεανού για ανακούφιση από τις
εμβοές.

Η ευέλικτη λειτουργία για εμβοές
των ακουστικών Siemens διευρύνεται
περισσότερο στα ακουστικά binax.

Εκτός από τα 5 στατικά θεραπευτικά
σήματα που προφέρουν αποδεδειγμένες
έτοιμες ή εξατομικευμένες λύσεις, οι
χρήστες των ακουστικών binax τώρα
μπορούν να επιλέξουν και από τα
τέσσερα νέα θεραπευτικά σήματα που
προστέθηκαν, εμπνευσμένα από
κύματα ωκεανού.

Αυτά τα θεραπευτικά σήματα προσφέρουν μια θετική, καταπραϋντική ακουστική
εμπειρία που ανακουφίζει από το στρες, ιδανική για τους ασθενείς με εμβοές που
προτιμούν ένα πιο φυσικό θεραπευτικό σήμα από τα τεχνητά στατικά σήματα.
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