
Po raz pierwszy w przypadku rozwiązań typu CROS, CROS II 
ma funkcje Mowa w dużym hałasie oraz StereoZoom. Są one 
dostępne w połączeniu z aparatami słuchowymi klasy 
pierwszej - V90 oraz biznes - V70. W połączeniu CROS II 
z niższymi klasami aparatów, mikrofony ustawią się w trybie 
Real Ear Sound lub wszechkierunkowym.

Na uchu lepiej słyszącym, użytkownicy CROS II odniosą 
korzyści z unikalnych funkcji technologii Venture, takich jak  
AutoSense OS. Zapewnia to optymalne ustawienia dla 
różnych sytuacji słuchowych.

Kluczowe funkcje

CROS II - możliwości

Prezentacja systemu CROS II podczas dopasowania
Przy wykorzystaniu iCube II, Phonak CROS II jest aktywny 
podczas dopasowania. Pozwala to na szybsze i bardziej 
precyzyjne dopasowanie, ponieważ pacjent może na  
bieżąco komentować balans pomiędzy urządzeniami 
oraz jakość dźwięku.    

Stereo Zoom
Skupia się na pojedynczym głosie w głośnym otoczeniu 
poprawiając rozumienie mowy nawet o 60%1. StereoZoom  
dostępny jest w klasie pierwszej - V90 (jako program 
automatyczny i manualny) oraz w klasie biznes - V70 (jako 
program manualny). 

CROS II - regulator głośności
Regulator głośności nadajnikaCROS II pozwala na 
indywidualne dostosowanie balansu sygnału zwiększając 
komfort w hałasie.

Mniejsze zużycie energii
Dzięki wykorzystaniu technologii platformy Venture, CROS II 
zużywa o 30% mniej energii niż poprzedni model Phonak CROS.

Unikalne funkcje aparatów słuchowych platformy Venture
Funkcje platformy Venture, włączając AutoSense OS, są 
dostępne w aparacie na uchu lepiej słyszącym, co zapewnia 
najlepsze możliwości słyszenia.

Aparat słuchowy

  Klasa pierwsza (V90)

  Klasa biznes (V70)

  Klasa ekonomiczna (V50)

  Klasa podstawowa (V30)

Dostępne tryby mikrofonów do systemu CROS II

Manualny StereoZoom

•

•

Real Ear Sound

•1

•1

•1

 

Wszechkierunkowość

•

•

•

•

Automatyczny StereoZoom

•

1 StereoZoom poprawia rozumienie mowy nawet przy otwartych dopasowaniach.  
Phonak Field Study News, kwiecień 2011.

1 tylko CROS II - 312 oraz CROS II - 13



Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych, którzy zaufali naszej
wiedzy, pomysłowości i trosce. W kreatywny sposób stawiamy czoła
ograniczeniom technologicznym, promując innowacyjne 
rozwiązania, które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz 
doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie. 

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie. Żyj bez 
ograniczeń. Life is on.

www.phonakpro.pl
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Informacje o produkcie

Phonak CROS II to system przeznaczony dla osób z ubytkiem słuchu nie nadającym   
się do aparatowania w jednym uchu. Dzięki wykorzystaniu Obuusznej Technologii 
VoiceStream™ firmy Phonak, nadajnik CROS II bezprzewodowo przesyła sygnał ze strony 
ucha niesłyszącego do aparatu słuchowego platformy Venture, który znajduje się na 
uchu lepiej słyszącym. Ten z kolei odtwarza te dźwięki, dzięki czemu osoby 
z jednostronną głuchotą (SSD) słyszą mowę dochodzącą ze strony ucha niesłyszącego.

CROS II jest kompatybilny z aparatami słuchowymi wszystkich klas platformy Venture.



Rozmiar baterii

Pobór prądu (mA)

Przełącznik 

Regulator głośności

Nanopowłoka

Współczynnik IP

Wymiary 

Waga

Kompatybilność 

CROS II - 13CROS II  - 312

13

2.6

•

•

•

IP672

3.2 x 0.8 x 1.5 cm
(1.26 x 0.31 x 0.59“)

2.2 g (0.078 oz)

Venture RIC / BTE

312

2.6

•

•

IP571

2.4 x 0.6 x 0.9 cm
(0.94 x 0.24 x 0.35“)

1 g (0.035 oz)

Venture RIC / BTE

1 IP57 oznacza, że aparat słuchowy jest odporny na wodę i pył. Nie ulegnie on uszkodzeniu po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 30 min. jak 
to określa norma IEC60529.

2 IP67 oznacza, że aparat nie ulegnie uszkodzeniu do stanu wymagającego naprawy ani po pozostawieniu go na 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu 
ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 30 min. jak to określa norma IEC60529.

Opis produktu

CROS DemoHook 
 

CROS SlimTube  
 

CROS Tip 
 

CROS II Rożek 
 

•	 Przytrzymuje nadajnik CROS na uchu podczas prezentacji i dopasowania
•	 Tylko w celach prezentacyjnych
•	 Dołączony do zestawu każdego urządzenia Phonak CROS oraz CROS II zamiast mocowania CROS

•	 Standardowy dźwiękowód SlimTube do urządzeń CROS
•	 Dostępny dla lewej i prawej strony w czterech długościach (0, 1, 2, 3)
•	 Nakładka musi być zamocowana. Dostępne jako nakładka otwarta, zamknięta i typu Power w trzech rozmiarach (S, M, L)

•	 Indywidualna wkładka do urządzeń CROS
•	 Dostępna dla lewej i prawej strony w czterech długościach (0, 1, 2, 3)
•	 Dostępna z miękkiego lub twardego tworzywa

•	 Rożek mocujący indywidualną wkładkę ze standardowym dźwiękowodem do urządzenia CROS II-13
•	 Tylko dla modelu CROS II-13
•	 Dołączony do każdego urządzenia CROS II-13, może być także zamówiony osobno (nr. artykułu : 048-0261)

Wkładki wewnątrzuszne - opcje mocowania (tylko CROS II - 312 oraz CROS II - 13)

CROS II - 312 Custom

312

2.1

•

Opcja

•

 

Indywidualne produkty 
platformy Venture

CROS II - 13 Custom

13

2.1

•

Opcja

•

Indywidualne produkty 
platformy Venture



Kolory obudów

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P8

Piaskowy Bursztynowy Drzewo sandałowe Kasztanowy

Szampański Srebrnoszary Grafitowoszary Aksamitna czerń

W odcieniach włosów i skóry

01

Beżowy

P9 Q1

Rubinowy Petrol

Stylowe Tradycyjne

Jasnobrązowa

Jasnobrązowy

Kolory modeli indywidualnych (Custom)

Kolory płytki czołowej

Kolory obudów

14

14

Kakaowy

22

Kakaowy

22

Różowy

26

Brązowy

28

Różowy

26

Czerwony 
przezroczysty 

Brązowy Niebieski 
przezroczysty 

Biały Bezbarwny 
przezroczysty 

28 2119 36 37



Phonak Target™ 4.2 lub nowszy (4.1 tylko dla modeli CROS II-312 oraz CROS II-13) 
iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Program
Interfejs

Przy wykorzystaniu iCube II, Phonak CROS II jest aktywny podczas dopasowania. Twoi pacjenci od 
razu mogą odczuć korzyści z rozwiązania CROS, natychmiast reagować i komentować zmiany 
podczas dopasowania.

Dopasowanie

Portfolio Urządzeń do Komunikacji Bezprzewodowej

Wszystkie bezprzewodowe akcesoria mogą być połączone i wykorzystane z aparatem słuchowym noszonym na uchu lepiej 
słyszącym. Jeśli aparat słuchowy odbierze sygnał przesyłany strumieniowo, sygnał z nadajnika CROS II jest automatycznie 
wstrzymany. Połączenie z nadajnikiem CROS II będzie automatycznie wznowione kiedy przekaz strumieniowy zakończy się.

Aby korzystać z aplikacji Phonak RemoteControl należy mieć urządzenie ComPilot II lub ComPilot Air II. Zapewnia ona większe 
możliwości kontroli aparatów słuchowych firmy Phonak. Wspiera także funkcje systemu CROS II, pozwalając tym samym na 
wygodną i niezależną regulację głośności aparatów słuchowych i nadajnika CROS.

Aplikację RemoteControl można pobrać ze sklepów Apple App Store lub Google Play. Dostępny jest także tryb 
prezentacyjny, aby ułatwić pacjentom zaznajomienie się z obsługą. 

Apple App Store  Google Play


