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Οδηγός εφαρμογής Phonak Target
Το λογισμικό εφαρμογής του Phonak Target προορίζεται για χρήση από καταρτισμένους ακοοπροθετιστές για τη
διαμόρφωση, τον προγραμματισμό και την προσαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας στις συγκεκριμένες απαιτήσεις
των πελατών. Αυτός ο οδηγός παρέχει μια λεπτομερή εισαγωγή στην εφαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας με το
Phonak Target. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε τις [Ειδήσεις] στην αρχική οθόνη του Phonak Target.
Για τις ακόλουθες λειτουργίες του Phonak Target, υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές οδηγίες εφαρμογής (*σε επιλεγμένες
χώρες):
Junior mode
Lyric*
Naída Link
Phonak CROS
Phonak Remote Support *
Phonak Target/ALPS*
SoundRecover2
TargetMatch
Tinnitus balance
Επιβεβαίωση (Verification)
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Δομή και πλοήγηση
Οι τρεις καρτέλες [Πελάτης], [Ακουστικά] και [Ρύθμιση], καθώς και ο παραπάνω πίνακας χειρισμών σας
προσφέρουν εύκολη πλοήγηση και πληροφορίες για την κατάσταση.
Ο πίνακας χειρισμών δείχνει την κατάσταση εφαρμογής και παρέχει συντομεύσεις.

Όλες οι πληροφορίες
για τον πελάτη, όπως
προσωπικά δεδομένα
και ακοόγραμμα
υπάρχουν σε αυτήν την
καρτέλα.

Όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας, οι
ακουστικές παράμετροι, τα
τηλεχειριστήρια και άλλα αξεσουάρ
υπάρχουν εδώ.

Όλες οι ρυθμίσεις των συσκευών
πραγματοποιούνται εδώ.

Προετοιμασία των ακουστικών βαρηκοΐας
iCube / iCube II / Noahlink Wireless
Δεν απαιτούνται καλώδια για τα ακουστικά βαρηκοΐας. Απλώς
τοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε το ακουστικό
βαρηκοΐας κλείνοντας τη μπαταριοθήκη. Για τα επαναφορτιζόμενα,
ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας.
NOAHlink ή HI-PRO
Συνδέστε τα καλώδια προγραμματισμού στα ακουστικά βαρηκοΐας
και τη συσκευή εφαρμογής.

Προετοιμασία των δοκιμαστικών ακουστικών βαρηκοΐας Phonak Audéo M
Τα δοκιμαστικά ακουστικά βαρηκοΐας Phonak Audéo M παρέχουν
τη δυνατότητα αλλαγής των επιπέδων απόδοσης σε μία συσκευή.
Κάντε κλικ στο [Trial & tools], επιλέξτε [Trial hearing aids] και
μετά [Διαμόρφωση] για να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και πατήστε [Συνέχεια].
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι συσκευές είναι έτοιμες για τη
συνεδρίαση εφαρμογής.
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Συνδέστε τα ακουστικά
Ξεκινήστε τη συνεδρίαση εφαρμογής και επιβεβαιώστε ότι
εμφανίζεται η σωστή συσκευή εφαρμογής. Για να αλλάξετε τη
συσκευή εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος που υπάρχει
δίπλα από τη συσκευή εφαρμογής στον πίνακα χειρισμών.

Τα δεδομένα ακοογράμματος από το
NOAH θα εισαχθούν αυτόματα στο
Phonak Target και θα ληφθούν υπόψη για
τον εκ των προτέρων υπολογισμό.

Κάντε κλικ στο [Σύνδεση] για να ξεκινήσει η εφαρμογή. Τα
συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας θα εμφανιστούν στον πίνακα
χειρισμών.
Για συσκευές άμεσης συνδεσιμότητας:
• Οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για σύζευξη θα
εμφανιστούν αυτόματα
• Αν μια συσκευή δεν βρέθηκε, ανοίξτε/κλείστε την
μπαταριοθήκη ή απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε τα
επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρηκοΐας για να τεθούν σε
λειτουργία σύζευξης.
• Πιέστε το κουμπί προγραμμάτων ή το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας για να το
επισημάνετε στη λίστα όταν είναι διαθέσιμες πολλαπλές
συσκευές ή για να επιβεβαιώσετε την πλευρά που θα
αντιστοιχίσετε σε έναν πελάτη.
• Οι συσκευές που εφαρμόστηκαν προηγουμένως
εμφανίζονται σαν συνδεδεμένο ζεύγος.
Για όλες τις νέες εφαρμογές, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με
προτεινόμενες εμπειρίες πελατών με βάση το επίπεδο κατά τη
συνεδρίαση εφαρμογής.

Έλεγχος δέκτη
Το Phonak Target ελέγχει αν ο δέκτης που είναι συνδεδεμένος με
τις συσκευές Audéo B και Audéo M αντιστοιχεί στην επιλογή που
υπάρχει στην οθόνη [Ακουστικές παράμετροι], όταν οι συσκευές
συνδέονται για πρώτη φορά.
Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία, το Phonak Target θα σας ειδοποιήσει
και θα σας ζητήσει να ελέγξετε το δέκτη. Κατόπιν, μπορείτε να
αλλάξετε το μεγάφωνο ή να αλλάξετε την επιλογή της ακουστικής
παραμέτρου.
Για να εκκινήσετε επανέλεγχο του μεγαφώνου, κάντε κλικ στην
επιλογή [Ελέγξτε] στην οθόνη [Ακουστικές παράμετροι].
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Ελέγξτε τις ακουστικές παραμέτρους
Το Phonak Target συνδέει αυτόματα τις ακουστικές παραμέτρους
όταν είναι ίδιες. Μπορείτε να προβάλετε, να αλλάξετε ή να
αποσυνδέσετε τις ακουστικές παραμέτρους ανά πάσα στιγμή.
Κάντε κλικ στην καρτέλα [Ακουστικά].
Στην οθόνη [Ακουστικές παράμετροι], εισαγάγετε τις σωστές
πληροφορίες σύζευξης.

Αξεσουάρ
Το Phonak Target αναγνωρίζει αυτόματα τα συνδεδεμένα
αξεσουάρ. Χρειάζεται απλώς να τα συνδέσετε κατά τη συνεδρίαση
εφαρμογής. Τα αναγνωρισμένα αξεσουάρ εμφανίζονται στον
πίνακα χειρισμών δίπλα στα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας.
Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε χειροκίνητα τα αξεσουάρ στην
καρτέλα [Ακουστικά] > [Αξεσουάρ].
Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, τα αξεσουάρ παρατίθενται στο
παράθυρο διαλόγου αποθήκευσης.

Εφαρμογή
Κάντε κλικ στην καρτέλα [Ρύθμιση] για να έχετε πρόσβαση στο
[Feedback and real ear test].
Κάντε κλικ στο [R] / [Εκκινήστε και τα δύο] / [L] για να
εκτελέσετε τη δοκιμή. Μπορείτε να εκτελέσετε τη δοκιμή και στα
δύο αυτιά διαδοχικά χωρίς να σταματήσετε, ή σε ένα αυτί κάθε
φορά.

Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμής
μικροφωνισμού και της πραγματικής
δοκιμής στο αυτί πριν από τη δοκιμή με το
AudiogramDirect (Feedback and real ear
test).

Για να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής για τον
υπολογισμό του προβλεπόμενου RECD και των ρυθμίσεων
ακουστικών παραμέτρων, επιλέξτε το κουτάκι ελέγχου
[Χρησιμοποιείστε το εκτιμημένο RECD και vent]. Το κουτάκι
ελέγχου θα είναι διαθέσιμο μόνο αν το σύστημα μπορεί να
πραγματοποιήσει την εκτίμηση RECD και vent.

Phonak Target 6.0 | Οδηγός εφαρμογής Phonak Target

4

AudiogramDirect
Κάντε κλικ στο [AudiogramDirect] για έλεγχο των ορίων ακοής
και των UCL με τα συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας.
Κάντε κλικ στο [Εκκίνηση] και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για
κατώφλια επιπέδου ακοής (air conduction), διατίθενται [Pulsed
signals], αν είναι επιθυμητό.
Ανοίξτε το [Ιστορικό] για να βρείτε προηγούμενες δοκιμές ακοής
ώστε να συγκρίνετε τις διαθέσιμες δοκιμές και να δείτε συνολικά
την εξέλιξη της απώλειας ακοής.
Στο μενού ρυθμίσεων Phonak Target (πρόσβαση μέσω αρχικής
οθόνης) μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή συμπεριφορά
μέτρησης.

Γενικός συντονισμός
Μεταβείτε στο [Βασική ρύθμιση] > [Αρχική ρύθμιση] αν
απαιτούνται ρυθμίσεις στο Επίπεδο ανάκτησης, Occlusion
compensation ή τη Συμπίεση.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο [Ισορροπιστής
εμβοών] μέσω της καρτέλας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της
οθόνης.
Το επίπεδο ανάκτησης και οι ρυθμίσεις συμπίεσης βασίζονται
στην εμπειρία χρήσης του πελάτη και τον επιλεγμένο τύπο
εφαρμογής.

Auto acclimatization
Επιλέξτε [Auto acclimatization] στο μενού Επίπεδο ανάκτησης
στην καρτέλα [Αρχική ρύθμιση].
Κάντε κλικ στο […] για να ορίσετε το Επίπεδο εκκίνησης, το
Επίπεδο λήξης και τη διάρκεια εντός της οποίας η ανάκτηση του
ακουστικού βαρηκοΐας αυξάνεται αυτόματα στο ρυθμισμένο
Επίπεδο λήξης.
Απαιτείται η εκτέλεση του [Feedback and real ear test]πριν από
τη χρήση του Auto acclimatization.
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Προβολή σε πραγματικό χρόνο
Κάντε κλικ στο [Προβολή πελάτη] για πρόσβαση στην προβολή
σε πραγματικό χρόνο.
Η προβολή σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμη για όλα τα
ακουστικά βαρηκοΐας ως επιλογή προβολής καμπύλης εφαρμογής,
σε μια φιλική προς τον πελάτη μεγεθυμένη προβολή ή σε μια
δεύτερη οθόνη.
Οι βελτιώσεις στην κατανόηση ομιλίας, η ανάκτηση, το output, το
SoundRecover και η ανάλυση καναλιών εμφανίζονται εύκολα,
ειδικά με τα παρεχόμενα δείγματα στερεοφωνικού ήχου ή ήχου
surround.

Μικρορυθμίσεις
Η αριστερή πλευρά της οθόνης [Μικρορυθμίσεις] χρησιμοποιείται
για το χειρισμό των προγραμμάτων.
Κάντε κλικ στο [Όλα τα προγράμματα] για να προσαρμόσετε όλα
τα προγράμματα ταυτόχρονα. Κάντε κλικ στο [AutoSense OS] για
να τροποποιήσετε όλα τα αυτόματα προγράμματα, ή κάντε κλικ σε
ένα πρόγραμμα, π.χ. [Ήρεμη κατάσταση], από τη λίστα για να
προσαρμόσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο [+] για να προσθέσετε ένα επιπλέον
χειροκίνητο πρόγραμμα.

Οι καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης θα σας παρέχουν
πρόσβαση στα εργαλεία εφαρμογής. Κάθε εργαλείο
παρέχει ειδικούς τροποποιητές για τον ακριβή συντονισμό
του ακουστικού βαρηκοΐας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προγράμματα κάνοντας κλικ στο
[Open program manager] πάνω από τα προγράμματα. Θα σας
επιτρέψει να πραγματοποιήσετε επιπλέον προσαρμογές στο
πρόγραμμα.
Η λειτουργία αναίρεσης/επανάληψης βρίσκεται στη γραμμή μενού
στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ αν επιθυμείτε να
αναιρέσετε ή να επαναλάβετε τα βήματα στην οθόνη των
μικρορυθμίσεων αναιρέσετε ή να επαναλάβετε τα βήματα στην
οθόνη των μικρορυθμίσεων αναιρέσετε ή να επαναλάβετε τα
βήματα στην οθόνη των μικρορυθμίσεων.
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Ανάκτηση και MPO
Επιλέξτε τιμές ανάκτησης με τον κέρσορα για να τις
προσαρμόσετε. Οι τιμές ανάκτησης προσαρμόζονται για απαλούς,
μέτριους και δυνατούς ήχους. Η βέλτιστη γκάμα εφαρμογής είναι
διαθέσιμη αν οι μεμονωμένες τιμές UCL εισήχθησαν στο
ακοόγραμμα του πελάτη.
Για να τροποποιήσετε το MPO ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια,
κάντε κλικ στο [MPO] που εμφανίζεται αριστερά δίπλα στις τιμές
MPO. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνολική ανάκτηση κάνοντας κλικ
στο [Ανάκτηση].
Ο λόγος συμπίεσης κάθε καναλιού εμφανίζεται στη γραμμή
ακριβώς κάτω από τις τιμές ανάκτησης.

Μικρορυθμίσεις ακουστικής
Τα επιλέξιμα δείγματα ήχου και η σχετική ανάκτηση εμφανίζονται
στην οθόνη με την καμπύλη. Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα
δείγματα ήχου για προσομοίωση ενός συγκεκριμένου
περιβάλλοντος ακρόασης.
Οι τιμές ανάκτησης εμφανίζονται για απαλούς, μέτριους και
δυνατούς ήχους. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο επίπεδα
ανάκτησης και συχνότητες που σχετίζονται με
τη βελτίωση της ακουστικής του επιλεγμένου ερεθίσματος, που
υποδεικνύεται από τις διαφορετικές αποχρώσεις κόκκινου/δεξιά
και μπλε/αριστερά.

Phonak Target | Οδηγός εφαρμογής μέσωυπολογι στή

7

Επιλογές προγράμματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τις επιλογές προγράμματος
μεμονωμένα όπως και όποτε απαιτείται. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις
τοποθετούνται σε κλίμακες αριθμημένες μεταξύ 0 και 20 και τα
διαθέσιμα εύρη σε κάθε κλίμακα είναι εμφανή.
Ένα πλήρως προσαρμοζόμενο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο ως
πρόσθετο πρόγραμμα.

Στις συσκευές άμεσης συνδεσιμότητας, μπορείτε να
τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά για το πώς ένας
πελάτης έχει πρόσβαση στην απευθείας ροή:
• Όταν είναι επιλεγμένη η ενεργοποίηση [Αυτόματο], τα
ακουστικά βαρηκοΐας ξεκινούν αυτόματα τη ροή.
• Όταν είναι επιλεγμένη η ενεργοποίηση [Χειροκίνητο], τα
ακουστικά βαρηκοΐας αναπαράγουν μια ειδοποίηση και ο
•

•

πελάτης μπορεί να αποδεχθεί χειροκίνητα τη διαθέσιμη
μετάδοση.

Με τις συσκευές Audéo M, η επιλογή [Manual (silent)]
είναι μια πρόσθετη διαμόρφωση αν ο πελάτης δεν θέλει να
ενοχλείται από ειδοποιήσεις κατά τη χρήση της
χειροκίνητης ενεργοποίησης.
Επιλέξτε [Αυτόματο], [Χειροκίνητο] ή [Manual (silent)]
για να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά
ροής ώστε να ικανοποιεί τις μεμονωμένες ανάγκες των
πελατών.
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SoundRecover2 / SoundRecover
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικρορυθμίσεις στις μεμονωμένες ρυθμίσεις του SoundRecover, οι οποίες
έχουν ρυθμιστεί με τον προηγούμενο υπολογισμό. Για τις ρυθμίσεις διπλής εφαρμογής, η συχνότητα αποκοπής
και ο λόγος συμπίεσης συχνότητας υπολογίζονται με βάση το καλό σας αυτί.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του SoundRecover αν πρόκειται να τοποθετήσετε ταυτόχρονα μη συμβατά ακουστικά
βαρηκοΐας.
SoundRecover2
Ρυθμίστε την ισχύ του SoundRecover2 σύμφωνα με τις
προτιμήσεις των πελατών σας για Ακουστική ή Διάκριση.
Η ακουστική βοηθά τους ήχους υψηλής συχνότητας να ακούγονται
πιο εύκολα καθώς μετατοπίζονται στην καλύτερη περιοχή
χαμηλών συχνοτήτων. Η διάκριση αυξάνει τη διαφοροποίηση των
ήχων υψηλής συχνότητας που ακούγονται πιο εύκολα όπως το S
και το SH.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις Ακουστικής και Διάκρισης, προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις για Καθαρότητα και Άνεση.
Η Άνεση κάνει τους ήχους όπως οι αρσενικές φωνές, η δική τους
φωνή ή η μουσική να ακούγονται πιο φυσικοί. Η Καθαρότητα
προσαρμόζει την ακουστική και τη διάκριση των ήχων υψηλής
συχνότητας αν ακούγονται αλλοιωμένοι.
SoundRecover

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ της συμπίεσης
συχνοτήτων

όπως επιθυμείτε για να βελτιώσετε την κατανόηση ομιλίας, την
ακουστική και την ποιότητα του ήχου.

Μπορείτε να επεκτείνετε το εργαλείο εφαρμογής του
SoundRecover για να προσαρμόσετε ανεξάρτητα τη συχνότητα
αποκοπής και την αναλογία συμπίεσης. Για να γίνει αυτό, κάντε
κλικ στην [Εμφάνιση των παρατεταμένων εργαλείων].
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TK/Ανάκτηση 35 dB
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ενίσχυση πολύ απαλών ήχων
(G35). Μια αύξηση ανάκτησης για πολύ απαλούς ήχους μειώνει το
όριο συμπίεσης (σημείο TK) και αντίστροφα.
Επιλέξτε τις τιμές με τον κέρσορα για να τις προσαρμόσετε. Κάτω
από τις τιμές ανάκτησης οι τιμές TK εμφανίζονται για κάθε κανάλι.
Η καμπύλη ανάκτησης/εξόδου για πολύ απαλούς ήχους
εμφανίζεται στην οθόνη με την καμπύλη.

Αυτόματες μικρορυθμίσεις
Αυτό είναι ένα εργαλείο μικρορυθμίσεων με βάση την κατάσταση.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την εκτίμηση του πελάτη
για την κατάσταση του ήχου.
Τα βήματα μικρορυθμίσεων εμφανίζονται με σαφήνεια πριν από
την εφαρμογή της ενέργειας. Ανάλογα με το επιλεγμένο
πρόγραμμα, προεπιλέγεται ένα συνιστώμενο δείγμα ήχου.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα δείγματα ήχου για προσομοίωση
του περιβάλλοντος ακρόασης.

Αποτελέσματα δοκιμής αντίληψης φωνημάτων
Τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης δοκιμής αντίληψης
φωνημάτων εμφανίζονται και εφαρμόζονται για τη βελτίωση της
εφαρμογής. Η πρόσβαση στην οθόνη [Αποτελέσματα PPT] είναι
δυνατή μόνο αν τα αποτελέσματα δοκιμής συμβατότητας είναι
διαθέσιμα στη λίστα συνεδριάσεων NOAH.
Σημείωση: Οι συστάσεις μικρορυθμίσεων παρέχονται μόνο αν
χρησιμοποιείται ο τύπος εφαρμογής Adaptive Phonak Digital.

Επιλογές συσκευής
Κάνοντας κλικ στο [Επιλογές συσκευής] μπορείτε να
διαμορφώσετε τις επιλογές ακουστικών βαρηκοΐας όπως τη
συμπεριφορά του κουμπιού προγραμμάτων ή του κουμπιού
πολλαπλών λειτουργιών, τα σήματα και τις ειδοποιήσεις, την
εκκίνηση ή την καταγραφή δεδομένων.
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Για συσκευές άμεσης συνδεσιμότητας:
• Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες ρυθμίσεις όπως
διαμόρφωση του ονόματος Bluetooth και της πλευράς και
της διαχείρισης συζεύξεων κάνοντας κλικ στην καρτέλα
[Bluetooth].

Ολοκλήρωση της συνεδρίασης εφαρμογής
Μπορείτε να κλείσετε τη συνεδρίαση οποτεδήποτε πατώντας [Αποθηκεύστε & κλείστε τη συνεδρίαση] στην
επάνω δεξιά γωνίας της οθόνης. Επιλέξτε τα στοιχεία που θα αποθηκεύσετε. Τα δοκιμαστικά ακουστικά
βαρηκοΐας Phonak Audéo M ορίζονται αυτόματα από προεπιλογή στη μέγιστη περίοδο δοκιμής των 6
εβδομάδων.
Το τυπικό παράθυρο διαλόγου αποθήκευσης επιβεβαιώνει την
επιτυχή αποθήκευση των ακουστικών βαρηκοΐας και των
αξεσουάρ.
Μετά την αποθήκευση, το Phonak Target θα σας καθοδηγήσει
στην αρχική οθόνη.
Αν εργάζεστε στο NOAH, επιστρέψτε σε αυτό κάνοντας κλικ στο
[Επιστροφή στο NOAH] στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής
οθόνης.

Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων
Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν
στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της παραπάνω οδηγίας.
Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία
93/42/ΕΟΚ.
Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας
συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες στην τοποθεσία web
www.phonakpro.com.
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Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα

Επεξεργαστής
RAM
Χώρος στο σκληρό
δίσκο
Ανάλυση οθόνης
Κάρτα γραφικών
Μονάδα
Σειριακή θύρα COM
Θύρες USB
Μία για κάθε χρήση

Διεπαφές
προγραμματισμού
Πρόγραμμα οδήγησης
Noahlink
Πρόγραμμα οδήγησης
ασύρματου Noahlink
Σύνδεση στο
διαδίκτυο
Κάρτα ήχου
Σύστημα
αναπαραγωγής
Έκδοση NOAH

TargetMatch

• Windows 10, Home / Pro / Enterprise
• Windows 8 / 8.1, το πιο πρόσφατο SP, Pro / Enterprise
• Windows 7, το πιο πρόσφατο SP, Home / Professional / Business /
Enterprise / Ultimate
Intel Core ή μεγαλύτερης απόδοσης
4 GB ή περισσότερα
3 GB ή περισσότερα
1280 x 1024 pixel ή μεγαλύτερη
16 εκατ. (24 bit) χρώματα οθόνης και άνω
DVD
Μόνο αν χρησιμοποιείται το RS-232 HI-PRO
• Ασύρματος προσαρμογέας με τεχνολογία Bluetooth®*
• Προγραμματισμός εξαρτήματος
• HI-PRO αν χρησιμοποιείται μέσω θύρας USB
• Ασύρματο Noahlink
Ασύρματο Noahlink/iCube II / iCube / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HIPRO USB / HI-PRO2
Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση
Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση
Συνιστώμενες
Stereo ή surround 5.1
20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
Η πιο πρόσφατη έκδοση (NOAH 4.0 και άνω)
Ελέγξτε τους περιορισμούς για το NOAH για λειτουργικά συστήματα
Windows 64 bit στη διεύθυνση
http://www.himsa.com
Έκδοση NOAH 4.4.2280 ή νεότερη
Otometrics Otosuite 4.82.00 ή νεότερο
Otometrics AURICAL FreeFit για REM & AURICAL HIT για μετρήσεις
του κουτιού δοκιμής

*Το λεκτικό σήμα Bluetooth® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG. Inc.

V1.00/2018-11/SoA © 2018 Sonova AG. All rights reserved

Επικόλληση σήματος CE το 2018

Κατασκευαστής:
Sonova AG
Laubisuetistrasse 28
CH-8712 Staefa
058-0125-060
Phonak Target 6.0 DVD
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