
Ανακαλύψτε την έξυπνη επιλογή.

Λύσεις για την ακοή σας
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Γι'  αυτό η Rexton είναι η έξυπνη επιλογή. 

Αλλάζουμε τις ζωές των ανρθώπων εδώ και 60 χρόνια! 

Όπως πάντα, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για 
την ακοή σήμερα και για πολλά ακόμα χρόνια στο μέλλον.

Αρχή της Rexton:  η υπερσύγχρονη τεχνολογία της ακοής πρέπει να μπορεί να προσφέρει 
λύσεις για κάθε πρόβλημα ακοής.  
Τα προϊόντα μας προσφέρουν εξαιρετική κατανόηση ομιλίας, αντοχή και δυνατότητα 
εξατομίκευσης για απόλυτη άνεση κατά τη χρήση.  
Οι επιστήμονές μας είναι αφιερωμένοι στην αποστολή τους να προσφέρουν λύσεις για τις 
προσωπικές ανάγκες ακοής.    

  Ανακαλύψτε την έξυπνη επιλογή.
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Emerald XS & S 30

  Emerald XS 30 (10A) & Emerald S 30 (312)

  Joy S 30/20 (312), Joy M 30/20  (13), Joy P 30/20 (13)

  Sterling 30/20 ITE, ITC, CIC

Emerald S 30Emerald XS 30

Joy S, M, P 30/20:

Joy M 30, 20Joy S 30, 20 Joy P 30, 20

Sterling 30/20 Essential:

Sterling 80/60/40 QuadCore

Sterling Custom 30, 20

Emerald Βασικά RIC (ανοιχτής εφαρμογής)

Η βασική σειρά Rexton προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με μοντέλα
κάθε τύπου από πολύ μικρά RIC (ανοιχτής εφαρμογής) και ITE 
(ενδωτιαία) μέχρι ισχυράα μοντέλα ΒΤΕ (οπισθωτιαία).

Όσοι αναζητούν μια διακριτική και άνετη λύση τώρα έχουν μια νέα 
επιλογή με τα Emerald XS 30 και τα Emerald S 30.

  Emerald XS (10A) & Emerald S (312)

  Άριστη κατευθυντικότητα

  Αυτόματες λειτουργίες

  Ασύρματη συνδεσιμότητα

  Λειτουργία Εμβοών

  Smart Remote App

  5 χρώματα

  Μεγάλο εύρος εφαρμογής

  Αντοχή στο νερό & τη σκόνη (IP 67)

Τα καινούργια 
βασικά προϊόντα

Νέα προϊόντα

  Λειτουργία Εμβοών^

Τα βασικού επιπέδου κατά παραγγελία Sterling είναι προσιτά.

  Λειτουργία Εμβοών^

  Συμβατά με Smart Remote App

  5 χρώματα

  ΝΕΟ! Τύπος 124/65

Οι διευρυμένοι τύποι των μοντέλων Sterling QuadCore καλύπτουν ακόμη μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών 

ΝΕΑ 

ΝΕΑ

ΝΕΑ 

ΝΕΑ 
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Ποτέ δεν σταματάμε να εργαζόμαστε για νέες λύσεις για τις ανάγκες των βαρηκόων.  
Τα νέα βασικά προϊόντα μας διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία για αξιόπιστη και άνετη ακουστική 
εμπειρία.

Βασική Σειρά Προϊόντων
Η βασική σειρά προϊόντων Rexton διαθέτει δοκιμασμένη τεχνολογία και 
εκπληκτικά χαρακτηριστικά όπως τον περιορισμό του θορύβου, την 
πρόληψη της ανάδρασης & την κατευθυντικότητα,  για να προσφέρει 
στον χρήστη άνετη ακουστική εμπειρία και εύκολη κατανόηση σε 
δύσκολα ηχητικά περιβάλλοντα.

  Συμβατά με Smart Remote App

  5 χρώματα

  Λεπτά σωληνάκια & αντάπτορες και δυνατότητα γωνίας  

   Αντοχή στο νερό & τη σκόνη (IP 67)

  ITE, ITC, CIC

  Άριστη κατευθυντικότητα  

Sterling Custom  (κατά παραγγελία)

   Αυτόματες λειτουργίες

  Ασύρματη συνδεσιμότητα^

Επιλεγμένα ακουστικά της βασικής σειράς έχουν την δυνατότητα 
ασύρματης μεταβίβασης του ήχου μέσω του αξεσουάρ Smart Connect
 και της δωρεάν εφαρμογής που επιτρέπει στον χρήστη την ρύθμιση 
των ακουστικών του μέσω smartphone. 

Joy Essential BTE
Η απόδοση συναντά την αξία σ' αυτά τα ευέλικτα και άνετα 
ΒΤΕ (οπισθωτιαία).  Οι χρήστες θα απολαμβάνουν πλήθος 
λειτουργιών και σύγχρονο σχεδιασμό με τα Joy 30 & 20. 

  Joy S (312), Joy M (13), Joy P (13)

  Άριστη κατευθυντικότητα

  Αυτόματες λειτουργίες

  Ασύρματη συνδεσιμότητα^

^ Διαθέσιμο μόνο στα 30
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Sterling Custom Emerald XS Emerald S/Emerald M Mosaic M/P

QuadCore –  
Μοναδική αμφιωτική ακουστική εμπειρία.

Η τεχνολογία QuadCore αξιοποιεί την πιο αποδοτική σε ενέργεια αμφιωτική πλατφόρμα ακουστικών. 
Επί τέλους, μια ολοκληρωμένη λύση για την ακοή σχεδιασμένη για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

  Ανταλλαγή ηχητικών δεδομένων μεταξύ των ακουστικών σε πραγματικό χρόνο

   Ασύρματη συνδεσιμότητα για μεταβίβαση ήχου υψηλής ποιότητας από εξωτερικές συσκευές  

  Εξαιρετική κατανόηση ομιλίας και καλύτερη ποιότητα ήχου

  Οι τελείως  αυτόματες,  υψηλής  τεχνολογίας  λειτουργίες καταργούν τις χειροκίνητες ρυθμίσεις  

Αναβαθμίζοντας την πολύ επιτυχημένη μας πλατφόρμα TwinCore, η QuadCore κλέβει την 
παράσταση με βασική της αρχιτεκτονική την Ανταλλαγή Δεδομένων.  Μια ανταλλαγή ηχητικών 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των ακουστικών που επιτρέπει λειτουργίες όπως τις Auto 
Directional iLock και Auto iFocus 360.  Η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της τεχνολογίας 
QuadCore επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, όποτε απαιτείται, όλη 
μέρα.  Και αντίθετα με τα συστήματα που καταναλώνουν υψηλότερη ενέργεια, δεν υποβιβάζεται η 
ακοολογική απόδοση. 
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QuadCore

QuadCore Wind Noise Cancellation

Smart Automatic Acclimatization

QuadCore Feedback Preventer

Tinnitus

Smart Connect

Smart Remote

Smartphone Apps - iOS & Android

Smart Power Charger

SecureTec - IP67 Rating

Auto Directional iLock

Microphone Pattern Adjustment*

Auto iFocus 360*

iFocus 360*

Automatic Classifier

HD Mic

HD Directionality

HD Bandwidth*

Bandwidth Compression

Η τεχνολογία QuadCore εσωτερικά

Η πιο άνετη Αρχική Εφαρμογή
& 100% αυτόματες ρυθμίσεις.

Εξατομίκευση σε όλα τα 
ακουστικά περιβάλλοντα 

Προσαρμογή σε  όλα  τα 
ηχητικά περιβάλλοντα 

Εύκολη χρήση 
με όλες τις λειτουργίες

*Μόνο στα PL 80. *Μόνο στα PL 80.

Ανταλλαγή Δεδομένων      Ποιότητα Ήχου Ευχάριστος Ήχος      Άνεση

QuadCore Audio Exchange
Τα ακουστικά μοιράζονται τις ηχητικές πληροφορίες και 
τις συνδυάζουν σε πραγματικό χρόνο δημιουργώντας 
ένα δίκτυο πολλών μικροφώνων καθορισμένων 
συχνοτήτων.  Αυτό δημιουργεί ένα ενιαίο και φυσικό 
ακουστικό σύστημα.
Πλεονέκτημα: Δημιουργεί αυτόματα, όποτε απαιτείται, 
εξαιρετικά πιστή και φυσική αμφιωτική ηχητική εμπειρία 
με ελάχιστη κατανάλωση μπαταρίας. 

Τα ακουστικά δημιουργούν αυτόματα και ομαλά μια 
στενή δέσμη λήψης μέχρι 10 μοίρες για λήψη ομιλίας 
μπροστά από τον χρήστη στο Αυτόματο πρόγραμμα 
(P1).    
Πλεονέκτημα: Καλύτερη κατανόηση ομιλίας σε πολύ 
δύσκολα και θορυβώδη περιβάλλοντα.

Ως προαιρετικό πρόγραμμα, η λειτουργία iFocus 360 θα 
αναγνωρίσει και θα παρακολουθήσει αυτόματα το σήμα 
της ομιλίας από όλες τις κατευθύνσεις, μπροστά, πίσω, 
δεξιά και αριστερά χρησιμοποιώντας πραγματική 
κατευθυντικότητα.
Πλεονέκτημα:   Εμπλουτίζει την κατανόηση της ομιλίας 
σε περιβάλλοντα όπου είναι δύσκολο να στραφείτε προς 
τον ομιλητή.  Εξαιρετική λειτουργία για εκπαιδευτικούς, 
χρήστες αναπειρικών αμαξιδίων, γιατρούς, δικηγόρους, 
πωλητές κλπ.

Ανεξάρτητη επεξεργασία των εισερχόμενων ήχων στο 
μικρόφωνο σε έως 40 στενά και ακριβέστατα κανάλια.
Πλεονέκτημα:  Βελτίωση της διάκρισης της ομιλίας σε 
θορυβώδη περιβάλλοντα.

Συγχώνευση των πλεονεκτημάτων HD Mic και Quad Core 
Noise Reduction σε ένα συντονισμένο σύστημα.
Πλεονέκτημα:  Προσφέρει πιο φυσική και εξαιρετικά 
καθαρή αντίληψη της ομιλίας.

QuadCore Automatic Noise Reduction 
Η ψηφιακή μείωση του θορύβου σε έως 40 κανάλια 
προσφέρει ακριβέστερη στόχευση στην μείωση σημάτων 
από κανάλια όπου εμαφανίζεται ανεπιθύμητος θόρυβος.
Πλεονέκτημα:  Καλύτερη κατανόηση της ομιλίας στον 
θόρυβο.

Μια ενσωματωμένη γεννήτρια θορύβου ευρέως 
φάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποσπάσει 
την προσοχή από την διαταραχή των εμβοών, ή να 
προσαρμοστεί για να καλύψει περισσότερο 
συγκεκριμένες συχνότητες εμβοών.  Μπορεί να 
συνδυαστεί με το ενισχυμένο σήμα, ή να χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστά.
Πλεονέκτημα:  Προσφέρει εξατομικευμένη ανακούφιση 
από τις εμβοές, καθαρότητα στην ομιλία, και άνετο ήχο 
σε μια συσκευή.

Διακριτικό τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών με 
μεγάλη οθόνη και εύχρηστα πλήκτρα.
Πλεονέκτημα:  Ρύθμιση ακουστικών χωρίς να τα αγγίξετε.

Η εφαρμογή Smart Connect App προσφέρει την 
δυνατότητα πλήρους τηλεχειρισμού, ρύθμισης των 
κατευθυντικών μικροφωνικών μοτίβων*  και χειρισμό 
του Smart Connect για streaming μέσω Bluetooth.  Η 
εφαρμογήSmart Remote App  προσφέρει την 
δυνατότητα τηλεχειρισμού χωρίς τη χρήση 
τηλεχειριστηρίου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. 
Πλεονέκτημα: Με το smartphone σας ρυθμίζετε τα 
ακουστικά και μεταβιβάζετε τον ήχο μέσω Bluetooth.

Η τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να ακούτε πάντα καλύτερα. 

Επεξεργάζεται τον εισερχόμενο ήχο και προσφέρει 
ενίσχυση μέχρι 10kHz. 
Πλεονέκτημα:  Προσφέρει κρυστάλλινη, καθαρή, 
πλήρους φάσματος ποιότητα ήχου.

Οι συνεχείς μετρήσεις του μικροφώνου κάθε ακουστικού 
σταματούν την ανάδραση πριν καν αρχίσει, ακόμα και 
όταν υπάρχουν αλλαγές στο ηχητικό περιβάλλον ή στη 
θέση των ακουστικών λόγω καπέλων, αγκαλιασμάτων, 
κλπ. 
Πλεονέκτημα:  Ακουστικά χωρίς μικροφωνισμούς.

Στο αυτοκίνητο η κατευθυντικότητα αλλάζει αυτόματα 
μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά ανάλογα με την 
κατεύθυνση από την οποία φθάνει η δυνατότερη ομιλία 
στο Αυτόματο πρόγραμμα.
Πλεονέκτημα:  Μπορείτε να κατανοήσετε την ομιλία 
χωρίς να πάρετε τα μάτια σας από τον δρόμο.

Πρακτικά εξαλείφεται ο θόρυβος του ανέμου με την 
διόρθωση του ήχου και στα δύο ακουστικά ώστε ο 
άνεμος να ακούγεται όσο το δυνατόν λιγότερο.
Πλεονέκτημα:  Ο χρήστης αισθάνεται πιο άνετα και 
κατανοεί την ομιλία όταν υπάρχει αέρας.

Διακριτικός τηλεχειρισμός ασύρματα μέσω Bluetooth® 
για τηλεφωνήματα, μεταβίβαση μουσικής, TV κ.α. 
ηχητικών συσκευών. Χρήσιμο και ως τηλεχειριστήριο 
ακουστικών.`
Πλεονέκτημα:  Ανεπανάληπτη, στερεοφωνική ποιότητα 
ήχου στα τηλεφωνήματα.

Επαναφορτίζει, στεγνώνει και αποθηκεύει με ασφάλεια τα 
ακουστικά κατά τη νύχτα ώστε να ακούτε χωρίς άγχος όλη 
μέρα. 
Πλεονέκτημα:  Μειώνει το στες του χειρισμού και της 
αλλαγής μπαταριών των ακουστικών σας.

Αξιολόγηση αντοχής στη σκόνη και το νερό για μοντέλα 
RIC (ανοιχτής εφαρμογής) και ΒΤΕ (οπισθωτιαία).  Το 
SecureTec θέτει το σημείο αναφοράς στη βιομηχανία 
ακουστικών για την πολυμερή επικάλυψη των 
ηλεκτρονικών, την επίστρωση nano του πλαισίου και των
 εξωτερικών καπακιών, την στεγανοποίηση των δομών 
με σιλικόνη, και την προστασία των μικροφώνων, 
Πλεονέκτημα: Τα ακουστικά RIC και ΒΤΕ είναι 
ανθεκτικά και αξιόπιστα.

Smart Automatic Equalizer 
Το αυτόματο πρόγραμμα μπορεί να εξατομικευθεί 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις για κάθε ξεχωριστή 
περίσταση, μεγιστοποιώντας την άνεση και την 
ακουστότητα σε ένα μοναδικό πρόγραμμα.
Πλεονέκτημα:  Προσαρμοσμένη ακουστική εμπειρία 
βασισμένη στς προσωπικές ανάγκες χωρίς την 
απαίτηση χειρισμών.

Το πρόγραμμα 1 ταξινομεί τους ήχους σε έως 5 
διαφορετικές κατηγορίες περιβάλλοντος για να  
βελτιώσει αυτόματα το κέρδος, τον περιορισμό του 
θορύβου, και την κατευθυντικότητα. 
Πλεονέκτημα:  'Ενα τελείως αυτόματο ακουστικό χωρίς 
την απαίτηση χειρισμών.

Στην πρώτη εφαρμογή, τα ακουστικά ρυθμίζονται σε 
επίπεδο που αρχικά είναι άνετο και στη συνέχεια το 
ακουστικό κέρδος αυξάνεται σταδιακά ώστε να 
επιτευχθεί η ακουστότητα σε βάθος χρόνου. 
Πλεονέκτημα: Επιτρέπει στον χρήστη να συνηθίσει 
τα ακουστικά του σταδιακά και να φθάσει άνετα στην
τελική ενίσχυση. 

Ο χρήστης μπορεί να διευρύνει ή να στενέψει την δέσμη 
της κατευθυντικότητας στο Αυτόματο πρόγραμμα (Ρ1) με 
τη χρήση του διακόπτη rocker.  Επί πλέον μπορεί να 
εστιάσει την κατευθυντική δέσμη μπροστά, πίσω, 
αριστερά ή δεξιά με τo Smart Connect και την εφαρμογή 
Spart Connect App.
Πλεονέκτημα: Προσωπική ρύθμιση σε διαφορετικά 
ηχητικά περιβάλλοντα.

Μετακινεί τις υψηλές συχνότητες, στις οποίες δεν 
υπάρχει ακουστική ικανότητα και δεν μπορούν να 
υποβοηθηθούν, σε χαμηλότερες περιοχές 
συχνοτήτων,  όπου η ενίσχυση μπορεί να είναι 
επωφελής.
Πλεονέκτημα:  Προσφέρει πρόσβαση σε πρώην 
ανέφικτους ήχους διαφυλάσσοντας τα συστατικά 
του λόγου, με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση
 της ομιλίας.
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SecureTec

SecureTec:
Απόλυτη προστασία 
από μέσα προς τα έξω.

SecureTec. 
Απόλυτη προστασία από μέσα προς τα έξω.

 έχουν αξιολόγηση IP67 
για την απόλυτη 
προστασία των 

ακουστικών 

Τα ακουστικά RIC & BTE

Η  προσοχή  μας  στις  λεπτομέρειες  εξασφαλίζει  την  καλύτερη  αξιοπιστία  και απόδοση 
των προϊόντων μας.  Για να προφυλαχθεί η ευαίσθητη τεχνολογία στο εσωτερικό των 
ακουστικών μας από τις φθορές και να χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια, τα ακουστικά 
μας προσφέρουν ειδική πολυδιάστατη προστασία.  Ονομάζεται SecureTec.

 ΙΡ67 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά έχουν 
αξιολογηθεί για την αντοχή τους στη σκόνη και
την υγρασία παρά την βύθισή τους στο νερό.

Προστασία Μικροφώνου
Προστατεύει αποτελεσματικά από τους 
ρύπους, τη σκόνη και άλλα μικροσωματίδια.

Στεγανοποίηση Σιλικόνης
Χειρισμός από τον χρήστη

Σφράγιση Σύνδεσης
Προλαμβάνει την είσοδο υγρασίας 
και ρύπων στα σημεία σύνδεσης του 
μεγαφώνου.Σύστημα προστασίας

C-Grid Wax
Για την προστασία του 
μεγαφώνου από βλάβες 
από κυψελίδα. 

Επίστρωση 
Nano
Μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση nano- 
επίστρωσης από 
μέσα προς τα έξω  
καλύπτει όλα τα 
εξωτερικά και τα 
ηλεκτρονικά 
τμήματα.

Όταν συσσωρεύεται και σκληραίνει η κυψελίδα σε 
ένα ακουστικό, ο ήχος μπορεί να διακοπεί και  
τελικά  να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά 
εξαρτήματα.  Το προστατευτικό σύστημα C-Grid  
Wax είναι ένας εύχρηστος και οικονομικός τρόπος 
για την πρόληψη εισόδου της βλαβερής κυψελίδας 
στο μεγάφωνο RIC.  Με το νέο μαλακό πλέγμα για 
την κυψελίδα, ο καθαρισμός της θηλής έχει γίνει 
ακόμα πιο εύκολος.  Απλά πιέστε την άκρη της 
θηλής για να διαλυθεί η κυψελίδα.

ΙΡ67
Η προστασία SecureTec πέρασε αυστηρές 
δοκιμασίες για να επιτύχει την βαθμολογία IP67.

Nano Coating
Η υγρασία και η κυψελίδα μπορούν να 
προκαλέσουν κακή απόδοση και βλάβη στα 
ακουστικά.  Γι' αυτό βελτιώσαμε την ήδη 
αποτελεσματική εξωτερική nano-επίστρωσή 
μας.  Μία ειδική στεγανοποίηση μέσα στη 
συσκευή προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια.  
Το αποτέλεσμα: απόλυτη προστασία από 
την υγρασία, τον ιδρώτα, και την διάβρωση.

Microphone Protection
Αν το μικρόφωνο έρθει σε επαφή με 
ακαθαρσίες, σκόνη και άλλα μικροσωματίδια, 
μπορεί να υποβιβαστεί η ποιότητα του ήχου, 
να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί 
παραμόρφωση.  Για να αποφευχθεί αυτό, τα 
ακουστικά Rexton διαθέτουν μια 
αποτελεσματική μεμβράνη που κρατά αυτά 
τα σωματίδια μακριά από τα μικρόφωνα και 
εξασφαλίζει συνεχή ήχο υψηλής ποιότητας.

C-Grid Wax Protection System

Εμποδίζει την είσοδο 
υγρασίας και σκόνης στον 

διακόπτη.rocker 

 το μεγάφωνο με το ακουστικό.  Η σφράγιση της 
σύνδεσης στο μεγάφωνο miniReceiver 2.0 δεν 
επιτρέπει αυτούς τους παράγοντες να 
επηρεάσουν την απόδοση των ακουστικών.

Connector Seal
Στις συσκευές RIC (ανοιχτής εφαρμογής), η 
υγρασία και οι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν 
ελαττωματική σύνδεση στο σημείο όπου ενώνεται

Silicone Seal
Για την προστασία των ρυθμιστικών από την 
είσοδο και καταστροφή του εσωτερικού από 
υγρασία, σκόνη και ρύπους ο διακόπτης rocker 
και ο διακόπτης προγραμμάτων είναι 
σφραγισμένοι με καουτσούκ για μεγαλύτερη 
αντοχή και περισσότερη διάρκεια ζωής.



13

W
hat’s N

ew
Q

uadC
ore

Tw
inC

ore
Products

A
ccessories

1312

Tinnitus

dB

Frequency

Frequency

dB

Εμβοές. 
Μοιάζουν σαν κουδούνισμα στα αυτιά.

Προσφέρουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
εφαρμογής για ασθενείς με εμβοές:

Η Λειτουργία Εμβοών της Rexton διαθέτει Επικάλυψη Εμβοών
Δημιουργείται ένας ήχος 
κοντινός με τη συχνότητα 
των προσωπικών εμβοών 
που ανακουφίζει την γενική 
ηχητική εντύπωση.

Διάσπαση Προσοχής από Εμβοές
Δημιουργία ενός ήχου ευρέως 
φάσματος που αποσπά την 
προσοχή από τις εμβοές.  Το 
επίπεδο έντασης του σήματος 
αυτού είναι χαμηλότερο από 
των εμβοών.

Τα ακουστικά Rexton με Λειτουργία Εμβοών εκτός από την κανονική λειτουργία ως ακουστικά περιέχουν 
μια γεννήτρια ήχων.  Προσθέτοντας ένα ηχητικό μοτίβο γύρω από το σήμα των εμβοών, ο ανεπιθύμητος 
θόρυβος μπορεί να καλυφθεί και να περιοριστεί.  Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να ανεχτεί τις 
εμβοές και ως κάποιο βαθμό να ανακουφιστεί.   

Επικάλυψη Εμβοών 
Σ' αυτή την προσέγγιση, δημιουργείται 
ένας ήχος πολύ κοντινός με τις 
προσωπικές συχνότητες των εμβοών. Το

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι 
χρήσιμη όταν οι  εμβοές γίνονται 
αισθητές για πρώτη φορά και ενοχλούν 
πολύ.  Μπορεί να φέρει γρήγορη 
ανακούφιση σε όσους νιώθουν 
αβοήθητοι και παγιδευμένοι από ένα 
φαινομενικά αφόρητο θόρυβο, τις εμβοές.

σήμα που παράγεται είναι δυνατότερο 
από τις εμβοές.  Προσθέτοντας επιπλέον

Πρόσφατες μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι 
τα μοτίβα θορύβου που διασπούν την 
προσοχή επιφέρουν καλύτερα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ένα ήχο 
ευρέως φάσματος που αποσπά την προσοχή 
από τις  εμβοές. Το επίπεδο έντασης αυτού 
του σήματος είναι λίγο χαμηλότερο από την 
ένταση των εμβοών.  Σύμφωνα με έρευνες, 
όταν ο ασθενής συνεχίζει να ακούει λίγο τις 
εμβοές του, αναπτύσσει καλύτερη 
μακροπρόθεσμη αποδοχή,

Οι εφαρμογές με στόχο την μακροπρόθεσμη 
απόσπαση της προσοχής και την αποδοχή 
πρέπει να γίνονται και στα δύο αυτιά, ακόμα κι
αν οι εμβοές είναι αισθητές μόνο από το ένα.

προεγκατεστημένο λευκό θόρυβο.  Ο λευκός 
θόρυβος δημιουργείται από ένα συνεχές 
συχνοτήτων, κατανεμημένων ισόποσα, σε όλο 
το εύρος της ακοής.  Αυτό το μοτίβο θορύβου 
χρησιμοποιείται πιο συχνά για να καλύψει τον 
ανεπιθύμητο θόρυβο.  Η γεννήτρια θορύβου 
μπορεί να ρυθμιστεί με έως 20 χειριστήρια για 
εξατομικευμένη απόσπαση της προσοχής από 
τις εμβοές.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από εμβοές, μια πολύπλοκη ιατρική πάθηση θορύβων 
στα αυτιά.  Οι εμβοές δεν είναι αρρώστια, είναι σύμπτωμα.  Υπάρχουν πολλά πιθανά βασικά αίτια, 
όμως οι εμβοές μπορούν να είναι το αρχικό σύμπτωμα μιας ακουστικής απώλειας. . 

Διάσπαση Προσοχής από τις Εμβοές

συχνότητες, πάνω από το συχνά 
εξασθενημένο σήμα των εμβοών, 
μπορεί να ανακουφιστεί η γενική 
ηχητική αίσθηση.
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Platform

40 32 24 16 16

Binaural Signal Processing 
Synchronization P P P P -

Volume & Program Coupling P P P P -

Speech

4c Feedback Preventer Most advanced feedback control - more gain, fewer artifacts P P P P P

4c Bandwidth Compression P P P P P

Multi-Channel Adaptive
Directional Microphone

Automatic Directional 
Microphone P P P P P

Set & Go

Tinnitus Function ✓* ✓* ✓ ✓ -

Smart Automatic Equalizer P P H - -

Smart Connect App

Comfort & Convenience

Noise Management P P P H S

Καλωσήρθατε 
στο νέο επίπεδο

καλύτερης ακοής

Η ζωή είναι δυναμική.  Τα ακουστικά σας πρέπει να είναι εξ

Η λειτουργία Auto iFocus 360 
κάνει τις συνομιλίες παιγνίδι.

Η αξιολόγηση ΙΡ67 προστατεύει τα ακουστικά 
στα περιβάλλοντα όπου ο ιδρώτας είναι θέμα.

Η λειτουργία Auto Directional iLock στοχεύει 
στην ομιλία ακόμα και στα πιο προκλητικά 
περιβάλλοντα.

Η λειτουργία Wind Noise Cancellation 
εξαλείφει τον θόρυβο του αέρα.

Επισκόπηση 
ΛειτουργιώνQuadCore /Βασικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά Πλεονέκτημα 80 60 40 30 20

Signal Processing Channels

Gain Handles Εργαλεία προσιοδρισμού κέρδους και συμπίεσης για ακουστότητα και άνεση            20        16        12          8           8

QuadCore Αμφιωτική ακουστική εμπειρία χωρίς προηγούμενο Y Y Y N          N

Programs Επιλογές για εξατομικευμένες περιστάσεις 6 6 5 4 4

Ανταλλαγή και συντονισμός δεδομένων για την εξασφάλιση της βέλτιστης 
απόδοσης του ακουστικού συστήματος

Αυτόματη ενεργοποίηση όποτε απαιτείται για την δημιουργία ακριβούς και 
φυσικής αμφιωτικής εμπειρίας με εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας

Ψηφιακή επεξεργασία για συστήματα με Περιορισμό Θορύβου και Κατευθυντικό-
τητα, που με έξυπνες και ακριβείς αποφάσεις προσφέρει καθαρό, φυσικό ήχο 

Auto Directional iLock Καλύτερη κατανόηση ομιλίας σε εξαιρετικά προκλητικά και θορυβώδη περιβάλλοντα P            H S - -

Intelligent Mic Morphing Φυσική και διακριτική διαμόρφωση του εύρους λήψης του μικροφώνου P H S S -

P P P P -

Προσαρμογή κατευθυντικότητας μικροφώνου όταν αλλάζει το περιβάλλον, 
μειώνοντας την ανάγκη ρυθμίσεων από τον χρήστη.  

Προσαρμοζόμενη, ρυθμιζόμενη και πλήρως-ενσωματωμένη γεννήτρια 
λευκού θορύβου για πρόσθετη διαχείριση των εμβοών

Data Logging Επιτρέπει εξατομικευμένη προσαρμογή σύμφωνα με τη χρήση P P P H H

Smart Remote App Επιτρέπει την ρύθμιση του ακουστικού μέσω Smartphone (iOS & Android) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ -

Sound Radiance Βελτίωση της ευκρίνειας της μουσικής κατά την μετάδοση P P - - -

Wind Noise Cancellation Αυξάνει την άνεση του χρήστη και την κατανόηση της ομιλίας όταν έχει αέρα P H S S -

Omni Sound Locator Μιμείται τη φυσική κατευθυντικότητα του εξωτερικού αυτιού P P P - -

Microphone-pattern adjustment Επιτρέπει τον εξατομικευμένο χειρισμό σε ιδιαίτερα ηχητικά περιβάλλοντα P - - - -

P=Premium Functionality H=High Functionality S=Standard Functionality *Δεν διατίθεται στα Emerald M 80/60 ή στα Emerald S 80/60

Προηγμένος περιορισμός ανάδρασης - περισσότερο κέρδος, λιγότερα παράσιτα.

ίσου δυναμικά μ' εσάς.  Με την τεχνολογία QuadCore θα 
κινείστε όλη μέρα με ευκολία και άνεση.  Κάθε αυτόνομη 
λειτουργία συνεργάζεται με τις άλλες, αυτόματα, 
εξασφαλίζοντας κορυφαία ακοή. 

Auto iFocus 360 Κατανόηση ομιλίας ασύρματα χωρίς να πάρετε τα μάτια σας από το δρόμο  P - - - -

HD Directionality Πιο φυσική και άνετη ακουστική εμπειρία P P - - -

HD Bandwidth Πιο φυσική ακουστική εμπειρία Hi-Fi P - - - -

Automatic Classifier Απόλυτα αυτόματο ακουστικό και χειριστήρια P P H H H

Διατηρεί  τους  ήχους  του  περιβάλλοντος  στο  παρασκήνιο  προσφέροντας 
καλύτερη κατανόηση της ομιλίας

Επιτρέπει την παρακολούθηση του ακουστικού και την κατάσταση του Smart 
Connect, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως διακριτικό τηλεχειριστήριο

Sound Smoothing Κάνει τους δυνατούς και ξαφνικούς/άγριους ήχους πιο ήπιους P P H H -

Πρόσβαση σε ήχους που δεν θα μπορούσαν να ακουστούν και διατήρηση 
των λεκτικών συστατικών με αποτέλεσμα καλύτερη κατανόηση της ομιλίας

Προσαρμοσμένη ακουστική εμπειρία σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
τρόπου ζωής χωρίς την χρήση πλήκτρων

Smart Automatic Acclimatization Βαθμιαία προσαρμογή μέχρι να επιτευχθεί με άνεση η πλήρης ενίσχυση                       P          P H H            -

Ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακού σήματος για καθαρότερη ομιλία και πιο 
άνετο ήχο, σε κάθε περιβάλλον


