
• Bluetooth® Classic és Low Energy protokollok
• Binaural VoiceStream Technology™
• AirStream™ technológia
• Roger™ technológia

Miért használjuk? 
A SWORD 3.0 a következőket kínálja:

• Binaurális zenetovábbítás (streamelés) bármely
kompatibilis  Android™ vagy iOS® eszközről.

• Binaurális telefonbeszélgetés a telefonkészülék
kézbevétele nélkül. Valódi szabad kezes telefonálás.

• Még jobb beszédértés, köszönhetően a Binaural
VoiceStream Technology™-nak, mely lehetővé teszi,
hogy az ügyfelek egyetlen hangra fókuszáljanak kihívást
jelentő hallási helyzetekben. Ez jobb beszédértést
eredményez kevesebb zaj mellett.

• Az AirStream™ technológia kimagaslónak ítélt
hangminőséget nyújt hangadat-továbbításnál bármely
tévéről vagy sztereó rendszerről.

• A RogerDirect™ lehetővé teszi a Roger technológia
révén a közvetlen hangadat-átvitelt a Marvel halló-
készülékekbe, javítva a hallókészülék teljesítményét
zajban és nagyobb távolságnál.

Hogyan használjuk? 
A kompatibilis Phonak hallókészülékekben alkalmazott 
SWORD 3.0 révén lehetőség nyílik: 

• Az automatikus hangadat-továbbításra teljes audio
sávszélességben, valós időben és bi-direkcionálisan
(mindkét fülbe)

• A telefonbeszélgetések fogadása vagy elutasítása a
hallókészülék gombjának egyetlen megnyomásával

• Egy 'plug and play' TV-megoldás, mely automatikus
csatlakozást kínál a tévéhez, és kiválónak értékelt
hangminőséget nyújt a TV-ről vagy sztereó
rendszerről történő hangadat-átvitelkor.

• A Roger technológia egyszerű installációja.

* A Bluetooth 4.2 vezeték nélküli technológiával és a legtöbb régebbi Bluetooth-os telefonnal 
A Bluetooth® védjegyek és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.
Az Apple, az Apple logó, az iPhone és az iOS az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban 
vannak bejegyezve.
Az Android a Google Inc. védjegye.

További információkért látogasson el a www.phonakpro.hu 
honlapra, vagy lépjen kapcsolatba az Ön Phonak 
képviselőjével.

Phonak 
gyorsinfó

SWORD™ 3.0
Mi ez? 
A 2.4 GHz-es egyrádióchipes rendszerünket, a Sonova 
Wireless One Radio Digital (SWORD) 3.0-t 
továbbfejlesztettük, hogy további potenciált 
szabadítsunk fel a többszörös protokollok számára: 
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