
Phonak CROS P
Productinformatie

Phonak CROS P is een oplossing voor eenzijdig gehoorverlies waarmee de gebruiker gesprekken kan volgen, ongeacht uit welke 
richting deze komen*. CROS P wordt gedragen op het dove oor om geluid op te vangen en het draadloos door te sturen naar 
een Phonak Audéo™ P-hoortoestel gedragen op het oor met beter gehoor. CROS P beschikt niet over akoestische output.

Er zijn twee modellen van CROS P. Daarnaast is deze oplossing compatibel met Audéo P-13T-, Audéo P-R- en  
Audéo P-RT-hoortoestellen op alle prestatieniveaus. Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

*bij gebruik van een CROS-systeem t.o.v. zonder hoortoestel

A Sonova brand



 
Standaard dome (CROS-slimtube) 

SlimTip (CROS-slimtube)  

CROS Tip

Accu 

Multifunctieknop 

CROS-balans

IP-certificering

Afmetingen                           

 

Oplaadtijd 2 

 

Compatibiliteit met hoortoestel

• Standaard dome verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L) 
•  CROS-slimtube is verkrijgbaar voor links/rechts en in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) 

• Op maat gemaakt oorstukje
• CROS-slimtube is verkrijgbaar voor links/rechts en in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) 

• Volledig op maat gemaakt oorstukje voor CROS, verkrijgbaar met vier verschillende kabellengtes (0, 1, 2, 3)

CROS P-13CROS P-R

type 13

•

•

IP681

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

1,4 g

Audéo P-13T

Oplaadbaar:

•

•

IP681

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

2,1 g

3 uur

1,5 uur

10 min.

Audéo P-R, Audéo P-RT

Productbeschrijving

Opties voor oorstukjes

Oplaadmogelijkheden voor Phonak CROS P-R

L x B x D 

Gewicht 

0% tot 100%

0% tot 80%

30 min. aanpassing

HO 
Beige

P4  
Chestnut

P3 
Sandalwood

Kleuren behuizing

P1  
Sand Beige

P5  
Champagne

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray*

P8  
Velvet Black

1  IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van continue onderdompeling in 1 meter  
zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

2 De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

De CROS P-R kan samen worden opgeladen met de gekoppelde Audéo P-R of Audéo P-RT middels  
een Phonak Charger Case Combi of een Phonak Mini Charger Case. 
Zie voor meer informatie de productinformatie van Phonak Audéo P.



Aanpassing

Draadloze Communicatie Portfolio

Bij gebruik van draadloze accessoires wordt verbinding gemaakt met het hoortoestel op het betere oor. Wanneer er een signaal van een 
accessoire komt, wordt het CROS-signaal onderbroken tot het signaal van de accessoire stopt. Hierna wordt het CROS-signaal weer hervat.
Raadpleeg de productinformatie van de Phonak Audéo P voor een complete lijst van compatibele accessoires.

CROS P biedt u het programma 'Spraak in veel lawaai' met StereoZoom. Het is beschikbaar in combinatie met hoortoestellen 
van prestatieniveaus Premium of Advanced. Voor de prestatieniveaus Standard en Essential biedt CROS P 'Real Ear Sound'- en 
omnidirectionele microfoonmodi. Gebruikers van CROS P zullen op het betere oor optimaal kunnen profiteren van alle Paradise-functies.

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties CROS P

CROS P kan worden aangepast met een Audéo P van welk prestatieniveau dan ook. De functionaliteit waarover een cliënt 
beschikking heeft met een CROS-P-systeem, hangt zodoende met name af van het prestatieniveau van het Audéo 
P-hoortoestel. Zie de productinformatie van de Phonak Audéo P voor extra informatie.  

StereoZoom
StereoZoom kan u helpen spraak in lastige, rumoerige omgevingen beter te verstaan1. StereoZoom is beschikbaar voor 
hoortoestellen van prestatieniveaus Premium of Advanced. 

CROS-balans
CROS-balans past de volumeverhouding aan tussen het CROS-apparaat en het hoortoestel.

AutoSense OS™ 4.0
AutoSense OS 4.0 herkent automatisch de luisteromgeving van uw cliënt in realtime. Deze herkenning is gebaseerd op 
verschillende functies, waarbij deze samen worden gebracht voor een naadloze luisterervaring.

Het prestatieniveau van het hoortoestel

Premium

Advanced

Standard

Essential

Beschikbare microfoonopties voor CROS P

StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•

•

•

 

Omnidirectioneel

•

•

•

•

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, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op August 2021

Phonak Target

Noahlink Wireless 

NOAHLink

HI-PRO, HI-PRO2

7.1.9 of hoger

•

7.1.9 of hoger

•

•

•

CROS P-13CROS P-R

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com/cros-p
Ga voor meer informatie over Audéo P-hoortoestellen naar www.phonakpro.com/audeoparadise
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life is on 

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen 
en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. 
Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin  
'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er 
voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om 
hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien. 

www.phonakpro.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland
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