
حلول سمعية لحياة أفضل

فوناك الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول السمعية تفخر بتقديم جيل جديد من 
السماعات الفائقة التطور "فوناك بيلونغ" لتغير حياة الكثيرين من الناس.

Phonak BelongTM فوناك بيلونغ

إحدى عالمات سونوفا التجارية

خيارات شحن ذكية

يـُمكنك التمتع بسماعاتك حتى ٢٤ ساعة مقابل ٣ ساعات شحن فقط بفضل 
سماعات جيل بيلونغ من فوناك.

في حال كنت على عجل يمكنك شحن سماعتك لمدة ٣٠ دقيقة فقط والتمتع 
بسماعاتك لمدة ٦ ساعات وبأعلى جودة أداء.

يـُمكنك شحن سماعتك أينما كنت وبكل سهولة دون قلق بفضل خيارات الشحن 
الذكية التالية:

شاحن محمول إضافي
مناسب للرحالت القصيرة 
التي ال تتوفر بها مصادر 
للطاقة كافي حتى ٧ أيام

شاحن فوناك الصغير 
أكثر خيارات الشحن 

استخداماً
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يـُمكنك شحن سماعتك أينما كنت وبكل سهولة دون قلق 
الذكية التالية:

شاحن محمول إضافي شاحن فوناك مع عدة 
تجفيف وحافظة

أهم ميزات استخدام السماعات القابلة للشحن تبعاً لمستخدميها



فوناك  CROS B من جيل بيلونغ الجديد

كروس بي صــُممت لتناسب األشخاص الذين يسمعون من أذن واحدة 
حيث باستخدامها سيـُصبح باإلمكان السمع بكال االتجاهين حيث تعمل 

على نقل اإلشارة الصوتية لكلتا األذنين.
 

تمتع بفترة استماع طويلة بمدة شحن 
قصيرة.....عيش الحياة

سماعة مخفية داخل األذن بقوة 
التيتانيوم.....عيش الحياة

 

 يـُعرف التيتانيوم بقوته ومتانتة لذا فإنه يـُستخدم في مختلف المنتجات 
العالية الجودة والسلع الرياضية ذات التكنولوجيا العالية وكذلك المركبات 

عالية األداء والصناعات الطبية.

وبفضل التيتانيوم تـَمكنا من تصميم سماعات أصغر حجماً كونه ١٥ مرة 
أقوى من مادة االكريليك.

عند تركيب سماعة كروس بي مع سماعة أوديو بي أو سماعة بوليرو بي سيتمكن 
مـُستخدمها من سماع الحديث بوضوح وبالتالي التمتع بالحوارات بغض النظر عن 

اتجاه الصوت. وبفضل خاصية فوناك الفريدة ”نظام التحسس الذاتي” يـُمكن لكروس 
بي نقل األصوات السلكياً من األذن السليمة لألذن ضعيفة السمع ومنح المستخدم 

فهم اوضح  للكالم في الضوضاء  حيث تعمل خاصية ”استيريو زوم“ على  جعل 
ميكروفونات السماعة حساسة اكثر لصوت المتكلم من الجهة االمامية و في الوقت 

نفسه تقلل االصوات الجانبية المؤثرة سلبا على فهم الكالم.

Phonak Virto™ B-Titanium

أصغر سماعة داخلية في العالم• 
مصنوعة من مادة التيتانيوم الطبية• 
 •3D تصميم السماعة بتقنية
تغطي ضعف السمع الشديد جداً• 
يمكن التحكم بها السلكياً• 
ضد الماء• 

سماعات فوناك فيرتو بي تيتانيوم

٢٤ ساعة عمل بأقل من ٣ ساعات شحن.• 
تعمل بطاقة "الليثيوم" المتطورة• 
ال حاجة لشراء بطاريات• 
خيارات شحن مريحة ومتعددة و يـُمكن شحنها حتى أثناء التنقل• 
 أداء سمعي ال مثيل له بفضل خاصية التحسس الذاتي• 

Phonak Bolero™ B-PR و Phonak Audéo™ B-R

سماعات فوناك من جيل بيلونغ القابلة للشحن


