
Phonak CROS P
Termékinformációk

A Phonak CROS P olyan megoldás az egyoldalú hallásvesztésre, amely célja, hogy segítsen viselőjének követni a beszélgetéseket, 
bárhonnan is érkezzenek*. A CROS P a hallásvesztéssel érintett fülön viselve veszi fel a hangokat, és vezeték nélkül továbbítja 
azokat a jobban halló fülön viselt Phonak Audéo™ P hallókészülékbe. A CROS P nem rendelkezik akusztikus kimenettel.

A CROS P két modellt foglal magában, valamint minden teljesítményszinten kompatibilis az Audéo P-13T, Audéo P-R és Audéo P-RT 
hallókészülékekkel. További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com

*a CROS rendszer használatakor a hallókészülék nélküli esethez képest

A Sonova brand



 
Standard dóm (CROS Tube) 

SlimTip (CROS Tube)  

CROS Tip

Akkumulátor/ elem 

Többfunkciós gomb 

CROS balance

IP-besorolás

Méretek                            

 

Töltési idő 2 

 

Kompatibilitás hallókészülékkel

• A standard dóm három méretben érhető el (S, M, L) 
•  A CROS Tube bal/jobb oldali változatban és négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) érhető el. 

• Egyéni fülilleszték
• A CROS Tube bal/jobb oldali változatban és négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) érhető el. 

• Teljesen egyéni fülilleszték a CROS-hoz, négy különböző kábelhosszal (0, 1, 2, 3)

CROS P-13CROS P-R

13-as méretű

•

•

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

újratölthető

•

•

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 óra

1,5 óra

10 perc

Audéo P-R, Audéo P-RT

Termékleírás

Fülillesztékek

Phonak CROS P-R töltők

H x Sz x M 

Súly 

0–100%

0–80%

30 perces illesztés

HO 
Bézs

P4   
Gesztenye

P3 
Szantálfa

A ház színei

P1   
Homokbézs

P5   
Pezsgő

P6   
Ezüstszürke

P7   
Grafitszürke

P8   
Bársonyfekete

1  Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben 
folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

2 A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

A CROS P-R a párosított Audéo P-R vagy Audéo P-RT készülékkel együtt tölthető  
a Phonak Charger Case Combi vagy a Phonak Mini Charger Case segítségével. 
További információkért, kérjük, olvassa el a Phonak Audéo P termékinformációit.



Illesztés

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

Vezeték nélküli kiegészítők használata esetén azok a jobban halló fülön lévő hallókészülékhez csatlakoznak. Amikor kiegészítő 
által kiadott jelet érzékel, a CROS jele szünetel, majd folytatódik, amint a kiegészítő jele megszűnik.
A kompatibilis tartozékok teljes listáját a Phonak Audéo P termékinformációjában találja.

A CROS P esetén a „Beszéd hangos környezetben” program elérhető StereoZoommal. Premium és Advanced teljesítményszintű 
hallókészülékekkel kombinálva érhető el. A Standard és Essential teljesítményszintek esetében a CROS P Real Ear Sound és 
omnidirekcionális mikrofon üzemmódot biztosít. A jobban halló fül esetében a CROS P-t használó ügyfelek teljes mértékben 
élvezhetik a Paradise összes funkcióját.

Fő tulajdonságok

A CROS P teljesítménye

A CROS P-hez bármilyen teljesítményszintű Audéo P illeszthető. Ezért a CROS P rendszert viselő ügyfél által megtapasztalható 
funkciók elsősorban az Audéo P hallókészülék teljesítményszintjétől függnek. További információkért, kérjük, olvassa 
el a Phonak Audéo P termékinformációit.  

StereoZoom
A StereoZoom segíthet fokozni a beszédérthetőséget kihívást jelentő, zajos környezetben1. A StereoZoom a Premium és 
Advanced teljesítményszintű hallókészülékekhez érhető el. 

CROS balance
A CROS balance beállítja a CROS készülék és a hallókészülék közötti hangerő arányát.

AutoSense OS™ 4.0
Az AutoSense OS 4.0 automatikusan, valós időben érzékeli az ügyfél hangkörnyezetét. Több funkcióból válogat, és precízen 
keveri őket, hogy zökkenőmentes hallásélményt nyújtson.

A hallókészülék teljesítményszintje

Premium

Advanced

Standard

Essential

A CROS P-hez elérhető mikrofonüzemmódok

StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

 

Omnidirekcionális

•

•

•

•

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, a www.phonakpro.com/bizonyitek oldalról elérve, a hozzáférés időpontja: 2021. augusztus

Phonak Target

Noahlink Wireless 

NOAHLink

HI-PRO, HI-PRO2

7.1.9-es vagy újabb

•

7.1.9-es vagy újabb

•

•

•

CROS P-13CROS P-R

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/cros-p
Ha többet szeretne megtudni az Audéo P hallókészülékekről, látogasson el ide: www.phonakpro.com/audeoparadise
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life is on 

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb élettel 
és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és 
szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki 
számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási 
megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásveszteség 
mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit szociális kapcsolataik 
kialakításában, valamint mentális és érzelmi fejlődésükben. 

www.phonakpro.com
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