miniRITE
és IIC

Élvezze a
Cheert

Egy olyan világot szeretnénk, melyben
minden ember élvezheti a mindennapjait
színesítő hangokat. A Sonic-kal minden
nap jobban hangzik.

Nano BTE és CIC

Talpra fel, mindenki!
Bemutatjuk a Cheer termékcsaládot, ami olyan
termékeket vonultat fel, amelyeket imádni fog.
A Cheer olyan megnyerő funkciókkal rendelkezik,
mint a vezeték nélküli kapcsolat. Beszédmegértésre
specializálódott technológiával és a Sonic-ra jellemző
természetes hangzással rendelkezik. Válassza ki az
Ön szükségleteinek legjobban megfelelő modellt.
Tegye élvezetesebbé a mindennapi hallást a Cheer
segítségével.
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Maradjon kapcsolatban a
világgal

Jellemzők
amelyek
körülvesznek
A tömeg hangja. A jó
baráti beszélgetések.
Az együtt töltött
különleges percek. Ezek
a mindannapi pillanatok
amelyeket érdemes
megélni. Ezek azok az
okok, amiért a Sonic
megalkotta a Cheert.

A természetes Cheer
hangzás

A Beszédfüggő
jelfeldolgozás megőrzi a
beszéd árnyalatnyi
változásait – a lágy és éles
hangokat minden egyes
szóban. Ezen apró részletek
segítségével könnyebben
Ezt a termékcsaládot úgy megérti a különböző
szavakat és a beszéd
fejlesztették ki, hogy
érthetőbbé válik, így aktív
kiváló segítséget
részese lehet a
nyújtson a hallásban. A
társaságnak.
Beszédfüggő
jelfeldolgozás segít
Frekvencia áthelyezés
Önnek abban, hogy a
A Cheer 60 segít a
hangokat
mindennapi
természetesnek, a
beszédet pedig tisztának kommunikációban, még
nagyobb mértékű, magas
hallja. Számos egyéb
frekvenciájú hallássérülés
funkcióval rendelkezik,
esetén is.
amely kedveltté teszi.

A vezeték nélküli kapcsolat összeköti hallókészülékét
az Ön kedvenc eszközeivel, TV-kel, mobil
telefonokkal, MP3 lejátszókkal és egyéb
készülékekkel. Használjon a kiegészítőket Cheer
készülékéhez*, tegye velük szórakoztatóbbá és
problémamentesebbé hétköznapjait.

Beszédértés zajban
Nem csak szimplán jobb
hallást biztosít!
A Cheer zajcsökkentő
stratégiákat használ annak
érdekében, hogy segítsen a
legtöbbet kihozni a mély
hangvételű és a mindennapi
beszélgetésekből.
A Beszédkiemelő
zajcsökkentés előtérbe
helyezi a beszédet a
környezeti zajokkal
szemben, ezzel növelve a
társalgások komfortérzetét
és a beszéd tisztaságát.
A Lágy zajcsökkentésnek
köszönhetően többé az
olyan zavaró hangok sem
jelentenek gondot, mint a
ventilátor vagy a hűtő
búgása.
Az Adaptív iránymikrofon
rendszer a Cheer 60 és 40
készülékekben, a
hangforrások irányától
függően változtatja az
iránymikrofonok állását és
segít csökkenteni a nem
kívánt zajokat.

Egyszerűség mindenek
felett
A Cheer úgy van beállítva,
hogy a legtöbb helyzetben
önállóan működjön.
Amennyiben Ön mégis be
szeretne avatkozni a
készüléke működésébe,
ezek a funkciók könnyen
elérhetőek és kezelhetőek.
A Binaurális koordináció,* A
Cheer képes összehangolni
a bal és jobb oldali
hallókészülékeket. Például,
a hangerő és a program
változtatása az egyik
készüléken automatikus
változtatást eredményez a
másik készüléken.
Telefonáláskor a másik
készülék kezelése A Cheer
60 csökkenti vagy lenémítja
a környezeti zajokat azon a
készüléken, amelyiken épp
nem történik telefonbeszélgetés, annak
érdekében, hogy Ön jobban
tudjon koncentrálni.

TV adapter 2
A televízió hangját
továbbítja a SoundGate 3
kiegészítőn keresztül
egyenesen az Ön
hallókészülékébe.

SoundGate Mikrofon
Ha nehezen hallja meg a
szoba másik felében vagy
az asztal túloldalán lévő
beszélgető partnerét,
csíptesse fel a mikrofont.
Minden egyes szót tisztán
és érthetően fog hallani.

RC-N Távirányító
Megkönnyíti a
programváltást, illetve a
hangerő beállítását.

SoundGate 3
Ez a vezeték nélküli kiegészítő
olyan Bluetooth®-os eszkö
zökkel tudja összekapcsolni az
Ön Cheer hallókészülékét, mint
a mobiltelefon, z enelejátszó,
számítógép stb.
SoundLink alkalmazás
Váltson programot, állítsa be a
hangerőt, vagy váltson át egyik
kiegészítő eszközről a másikra,
mindezt iPhone® vagy Android™
okostelefonjáról.1)
ANDROID-ALKALMAZÁS

1) A
 SoundLink applikáció az Android-os mobiltelefonokon, és az iPhone mobiltelefonok közül kizárólag az
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4s és iPhone 4-en fut, Sonic vezeték nélküli tudással
rendelkező hallókészülékkel, SoundGate 3-al, melyen 3.1 firmware vagy annál frissebb verzió van.

A Cheer kialakítások:
Kiemelkedő stílus

Cheer miniRITE

Cheer Nano BTE

Cheer Power BTE

* Csak Cheer vezeték nélküli modelleknél

A szinte láthatatlan IIC-től az erőteljes BTE-n
keresztül a Cheer mindenféle kialakítású
hallókészüléket felsorakoztat. A Cheer többféle
színben érhető el, és a legtöbb vezeték nélküli
kapcsolattal rendelkezik. Érdeklődjön
audiológusánál, hallásgondozó szakembernél az Ön
számára megfelelő hallókészülékért.

Cheer Compact
Power Plus BTE

IIC*
Bézs

* Csak Cheer vezeték nélküli modelleknél

Telefon adapter 2
Lehetővé teszi, hogy
vezetékes telefonhívásait
a hallókészülékén
keresztül tudja fogadni.

Közép
barna

Barna

Szürke

Sötét
szürke

CIC

ITC

ITE

Fekete
Fekete

(csak IIC esetén)

Bézs

Világos
barna

Barna

Sötét barna

* Csak Cheer 60-nál

