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مجموعة سماعات فوناك 
الجديدة بتقنية نظام التحسس

 (AutoSense OS) الذاتي الجديد

...
سماعة كروس II من جيل فوناك  الجديد صـُممت لتناسب 

األشخاص الذين يعانون من ضعف سمع  شديد جداً بأذن واحده. 
باستخدامها سيـُصبح باإلمكان السمع بكال االتجاهين، حيث أنها 
تـَعمل على نقل الصوت السلكياً مباشره من األذن المصابة الى 

األذن السليمة.
 

 «SteroZoom» بفضل وجود خاصية تحديد زوايا االستماع األمامية
بسماعات  سيتمكن المستخدم من التركيز على الحديث 

وفهم الكالم مع تقليل نسبة الضوضاء في البيئة المحيطة.
 

تأتي CROS II بألوان مختلفة بتصاميم داخل وخلف األذن لتناسب 
جميع األذواق. 

تـَجمع سماعة بوليرو  الجديدة ما بين التقنية الحديثة ذات 
االعتمادية العالية وسهولة االستخدام. وبفضل استخدام خاصية 

نظام التحسس الذاتي الجديد (AutoSense OS) يـُمكن لمستخدمها 
ان يتمتع بوضوح وجودة صوت عالية بغض النظر عن صعوبة البيئة 

الصوتية التي يتواجد بها.
 

متوفرة بأربع مستويات من األداء لتناسب متطلبات الفرد السمعية 
ومقدرته الشرائية.

تمتاز سماعة أوديو  بصـِغر حجمها وقدرتها على تغطية 
جميع درجات ضعف السمع حتى الشديد جداً منها، إضافةً الى 

مقدرتها على معالجة الطنين بكافة أشكاله.
 

تأتي سماعة أوديو  بأحد عشر لوناً جذاباً وأربع أحجام 
وتصاميم مختلفة بتقنية وضعية جهاز االستقبال داخل قناة األذن 

(RIC) مما يجعلها صغيرة الحجم وغير مرئية.



جيل  الجديد من فوناك يضع معايير جديدة لتكنولوجيا 
صناعة السماعات، حيث يقدم نظام التحسس الذاتي الجديد 

(AutoSense OS) والذي يعمل على التحكم التلقائي بدمج البرامج 
المختلفة وبوقت حقيقي للحصول على البرنامج السمعي األفضل 

للتكيف مع البيئات الصوتية المختلفة.
 

تـَمكن الجيل الجديد من سماعات فوناك  من تقديم هذا 
النظام التحسسي الفائق الدقة بفضل الرقاقة اإللكترونية الذكية 

المطورة حديثاً والتي تحتوي على ٤٥ مليون محول « ترانزستور»   
ويسمح بدمج أكثر من ٢٠٠خاصية بوقت حقيقي للحصول على 

البرنامج السمعي األنسب من خالل اجراء أكثر من ٥٠٠ مليون 
عملية بالثانية الواحدة، اضافةً الى قدرتها على التوفير في استهالك 

البطارية بنسبة ٣٠٪ وتحقيقها نسبة عالية من القبول الفوري 
للسماعة للمستخدمي الجدد.

 
الطنين... المشكلة التي يعاني منها ٨٠٪ من ضعاف السمع لم تعد 

مشكله بالنسبة لمستخدمي تكنولوجيا فنتشر التي أَوجدت حل لمعالجة 
 .(Tinnitus Retraining Therapy - TRT) الطنين مع توفير العالج التأهيلي

جميع سماعات فوناك  المـُصممة لداخل او خلف األذن تأتي 
متوافقة مع جميع ملحقات فوناك الالسلكية الضرورية لالتصال 

والتعلم.
 

موديالت  خلف األذن ذات اعتمادية عالية كونها حققت أعلى 
نسبة حماية ضد الماء والغبار (IP67) مما يمنح مستخدمها حرية 

ممارسة أنشطته الحياتية بكل أريحية، اضافةً الى غيرها الكثير من 
المواصفات المتقدمة والفريدة الموضحة بالجدول التالي:


