
نحن في فوناك نؤمن بأهمية الصحة السمعية لحياه ملؤها 
الحـيوية والنجاح، ولهـذا عـَمـِلنا ألكثر من ٧٠ عامـاً على 

تنفيذ مـُهمتنا بإخالص وإتقان لتطوير حلول سمعية رائدة 
لتغير حياة الكثير من األشخاص ايجابياً. 
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https://www.phonak-mena.com/الحلول-السمعية/فوناك-لالطفال
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حماية قصوى ضد الماء
سماعات سكاي بي حاصلة على أعلى مستوى حماية ضد 

الماء IP68* هذا يعني أنه ال حاجة لنزع سماعات طفلك كل 
مره عند التواجد في بيئة مائية مما يعني أيضا أن الحوارات 

لن تفوته.
 

حرية تنسيق واختيار ألوان السماعة
فوناك حصرياً تعطي طفلك حرية تنسيق واختيار ألوان 
سماعته تبعاً لشخصيته وذوقه، حيث لدينا الوان مختلفة 

من السماعات ومستقبالت أجهزة روجر الالسلكية.
 

* مقياس الحماية IP68 يمثل مـُقاومة السماعة للماء حتى عند غمرها بعمق متر 

تحت الماء ولمدة ساعه كاملة، كذلك مـُقاومتها للغـُبار المـُستمر حتى 8 ساعات.



األذن مفتاح الدماغ
من الضروري الفهم بأن الدماغ هو المسؤول الرئيسي عن 

حاسة السمع وأن األذن هي البوابة إليصال األصوات للدماغ، 
فضعف السمع يمنع المعلومة الصوتية من الوصول للدماغ 
مما يؤثر على قدرات طفلك السمعية والكالمية والقرائية.

أطلق العنان لطفلك
اذا اردت ان يسمع طفلك بوضوح فمن الضروري ان يرتاح

الطفل لسماعته وأن يكون واثقاً بما يـُسهم بتطوير قدراته
اللغوية، لذا ننصح باختيار سماعات فوناك الرائدة عالميـاً 

في مجال الحلول السمعية لألطفال.
 

آراء ذوي األطفال
قبل تصميم سماعة سكاي بي تعرفنا على أكثر ما يـُهم 
أولياء أمور األطفال فيما يخص سماعات أطفالهم وكانت 
إجاباتهم تتمحور حول سهولة االستخدام، سالمة الطفل 

واألمان واألداء القوي.
 

األداء
سكاي بي تحتوي على خاصية نظام التحسس الذاتي*
الذي صـُمم تحديدا لألطفال ليتماشى مع احتياجاتهم 

السمعية في البيئات الصوتية المختلفة، حيث يضمن هذا 
النظام األوتوماتيكي السمع األفضل دائما لهم اينما كانوا.4

 
كما تحتوي على خاصية االسترجاع الصوتي 2 التي تمنح 

طفلك مقدرة افضل على سماع الحروف واألصوات ذات 
الترددات العالية التي تعتبر أساسية لفهم الكالم والتطور 

اللغوي.** 5
 

سهولة االستخدام
اختر لطفلك سماعات سكاي بي القابلة إلعادة الشحن 
لتحصل على شحن سريع يدوم طوال اليوم*** حتى مع 

استخدامه مع أجهزة روجر الالسلكية **** المـُساعدة على 
االستماع،6 كما انك لن تحتاج لشراء او تبديل البطاريات.

 
تحتوي سكاي بي على مؤشر ضوئي صغير يـُسهل معرفة 

مستوى شحن البطارية.
 

السالمة واألمان
إغالق مـُحكم لباب البطارية وتثبيته حتى ال يعبث بها 

طفلك.

صالح حتى 2018  * 
مقارنةً بخاصية االسترجاع الصوتي  **

16 ساعة استماع  ***
جهاز روجر يـُمكن تفعيله من خالل جهازComPilot II  مع جهاز روجر X او من   ****

MyLink خالل جهاز روجر

حلول سمعية متكاملة
 

سكاي بي - تقدم سكاي بي حلول سمعية متكاملة لمختلف 
درجات ضعف السمع «من بسيط الى شديد جداً» ولمختلف 

األعمار «من عمر يوم  واحد حتى 18 سنه».

روجر - مجموعة أجهزة روجر الالسلكية تساعد طفلك على 
التحاور مع اآلخرين رغم الضوضاء وعبر المسافات البعيدة 

نسبياً مما يمنحه فهم أكثر للحديث.3 

السمع يعني التعلم
أثبتت الدراسات أن األطفال ما دون العمر المدرسي

والذين يستخدمون أجهزة روجر الالسلكية مع السماعات
يتمكنون من سماع 5300 كلمه إضافية يومياً بوضوح
مقارنة باألطفال الذين يستخدمون السماعات لوحدها

دون أجهزة روجر.1,2
 

سكاي بي حاصلة على جائزة «أفضل سماعة لألطفال» ممنوحه

من قـِبل االتحاد األوروبي للسمعيات عام 2017
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