
O que é isso?
O Phonak ComPilot II é um acessório prático para 
os aparelhos Phonak Venture, com funcionalidades 
de transmissor e controle remoto. Ele pode receber 
fala e música de qualquer fonte de áudio habilita-
da com Bluetooth (como telefones, MP3, transmis-
sores de TV, tabletes, sistemas de GPS, etc.), assim 
ele envia o áudio (sem fio) para ambos aparelhos 
auditivos com qualidade de som estéreo, resultan-
do em uma melhor compreensão de fala e aumen-
tando o prazer de ouvir. Ele também pode ser co-
nectado com o receptor Roger/FM ou cabo de áu-
dio de 3.5 mm. 

A grande inovação do ComPilot II é a habilidade de 
suportar simultaneamente duas fontes de áudio 
mais um TVLink ou RemoteMic. O tempo de trans-
missão também foi aumentado para até 24 horas. 
Com isso, os pacientes podem desfrutar de um 
longo período assistindo um filme ou jogando vi-
deogame sem preocupação.

Por que usá-lo?
Com o ComPilot II os pacientes podem melhorar  
o desempenho dos aparelhos auditivos. O microfone 
direcional do ComPilot II oferece uma ótima inteli-
gibilidade de fala ao ser usado no telefone, mesmo 
em chamadas telefônicas em situações ruidosas. 
Além disso tem uma excelente qualidade sonora es-
téreo para assistir TV ou para ouvir música.
 

Como posso usá-lo?
O ComPilot II vem pronto para ser usado assim que reti-
rado da embalagem ou pode ser personalizado de acordo 
com as preferências do paciente, basta ser configurado 
através do software de programação Phonak Target 4.0 
ou superior. Para usá-lo como controle remoto, ele tam-
bém deve ser configurado no Phonak Target.

Para melhorar a utilização do paciente, as configura-
ções do ComPilot II, incluindo mensagens de voz e 
Bluetooth, podem ser configuradas através do aplicati-
vo gratuito Phonak RemoteControl App.

Os exemplos sonoros integrados do ComPilot II, permi-
tem uma fácil demonstração no consultório. Você só 
precisa colocar o colar ao redor do pescoço do paciente 
e manter pressionado o botão principal enquanto liga o 
dispositivo. Seu paciente irá ouvir imediatamente os 
benefícios que o ComPilot II tem a oferecer.
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Para mais informações detalhadas visite:
www.phonakpro.com/compilot
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