
Phonak CROS P
Produktinformation

Phonak CROS P er en løsning til ensidig hørenedsættelse, der er designet til at hjælpe brugeren med at følge med i samtaler, uanset 
hvor samtalerne kommer fra*. CROS P anbringes på øret med fremskreden hørenedsættelse for at opfange lyde og transmittere dem 
til et Phonak Audéo™ P-høreapparat, som er anbragt på det øre, man hører bedre med. CROS P har ikke nogen akustisk udgangslyd.

CROS P omfatter to modeller og er kompatibelt med høreapparaterne Audéo P-13T, Audéo P-R og Audéo P-RT i alle 
ydelsesniveauer. Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.dk.

*ved brug af et CROS system sammenlignet med uden

A Sonova brand



 
Standardlydkuppel (CROS Tube) 

SlimTip (CROS Tube)  

CROS Tip

Batteri 

Multi-funktionsknap 

CROS balance

IP klassificering

Mål                            

 

Opladningstider 2 

 

Kompatibilitet med høreapparat

• Standardlydkuppel fås i tre størrelser (S, M, L) 
•  CROS Tube fås til venstre/højre og i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3) 

• Individuel øreprop
• CROS Tube fås til venstre/højre og i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3) 

• Helt individuel øreprop til CROS, fås i fire forskellige slangelængder (0, 1, 2, 3)

CROS P-13CROS P-R

størrelse 13

•

•

IP681

29,0 x 11,9 x 8,1 mm
(1,13 x 0,47 x 0,32”)

1,4 g (0,05 oz)

Audéo P-13T

genopladeligt

•

•

IP681

28,0 x 11,9 x 8,0 mm
(1,11 x 0,47 x 0,32”)

2,1 g (0,07 oz)

3 t

1,5 t

10 min.

Audéo P-R, Audéo P-RT

Produktbeskrivelse

Ørepropper – valgmuligheder

Phonak CROS P-R opladermuligheder

L x B x D 

Vægt 

0 % til 100 %

0 % til 80 %

30 min. tilpasning

HO 
Beige

P4   
Chestnut

P3 
Sandalwood

Farver på hus

P1   
Sand Beige

P5   
Champagne

P6   
Silver Gray

P7   
Graphite Gray

P8   
Velvet Black

1  IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer 
i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

2 Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke tre timer.

CROS P-R kan oplades sammen med det parrede Audéo P-R eller Audéo P-RT ved hjælp af enten 
Phonak Charger Case Combi eller Phonak Mini Charger Case. 
Se produktoplysningerne til Phonak Audéo P for yderligere oplysninger.



Tilpasning

Trådløs kommunikationsportefølje

Ved brug af trådløst tilbehør vil det oprette forbindelse til høreapparatet på det bedre øre. Når signalet fra tilbehør er til stede, 
vil CROS signalet gå på pause og vil blive genoptaget, så snart signalet fra tilbehøret ikke længere er til stede.
Se produktoplysningerne til Phonak Audéo P for en komplet liste over kompatibelt tilbehør.

CROS P fås med programmet Tale i kraftig støj med StereoZoom. Det fås sammen med høreapparater med ydelsesniveauet 
Premium og Advanced. Til ydelsesniveauet Standard og Essential er CROS P udstyret med Real Ear Sound og omdirektionelle 
mikrofontilstande. På det bedre øre vil klienter med CROS P nyde fordelene fra alle Paradise funktioner.

Vigtigste funktioner

CROS P ydeevne

CROS P kan tilpasse med et Audéo P på alle ydelsesniveauer. Derfor afhænger udvalget af funktioner, som en klient med et 
CROS P system vil opleve, hovedsageligt af ydelsesniveauet i Audéo P høreapparatet. Se produktoplysningerne til Phonak 
Audéo P for yderligere oplysninger.  

StereoZoom
StereoZoom kan hjælpe med at forbedre taleforståeligheden i udfordrende støjende omgivelser1. StereoZoom fås til 
høreapparater med ydelsesniveauet Premium og Advanced. 

CROS balance
CROS balance justerer lydstyrkeforholdet mellem CROS enheden og høreapparatet.

AutoSense OS™ 4.0
AutoSense OS 4.0 registrerer automatisk din klients lyttesituationer i realtid. AutoSense OS anvender en lang række funktioner 
og kombinerer dem præcist til at skabe en problemfri lytteoplevelse.

Høreapparatets ydelsesniveau

Premium

Advanced

Standard

Essential

Tilgængelige mikrofontilstande for CROS P

StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

 

Omnidirektionel

•

•

•

•

1 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. 
Phonak Compendium, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet august 2021

Phonak Target

Noahlink Wireless  

NOAHLink

HI-PRO, HI-PRO2

7.1.9 eller nyere

•

7.1.9 eller nyere

•

•

•

CROS P-13CROS P-R

Besøg www.phonakpro.com/cros-p for yderligere oplysninger
Besøg www.phonakpro.com/audeoparadise for yderligere oplysninger om Audéo P høreapparater
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life is on 

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, 
og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. 
I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, 
hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreløsninger er designet 
til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af hørenedsættelse, 
således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og 
følelsesmæssigt. 

www.phonakpro.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
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