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Bedre lyd i et væld af
situationer...
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Bedre lydkvalitet uanset
hvor du er...

Travle, støjende omgivelser: Med Conversor Pro kan brugeren
fokusere på den ønskede lydkilde. Den direktionelle mikrofon
frasorterer i høj grad uønsket lyd ved siden af og bagved brugeren.
Dæmpet lyd: Conversor Pro forstærker automatisk den ønskede
lyd, så brugeren kan høre selv dæmpet lyd klart og tydeligt uden at
skulle anstrenge sig eller skrue op f or høreapparaterne.

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Afslappet samtale: Conversor Pro giver en stærkt forbedret lyd
og klarhed, så brugeren kan omgås familie , venner og kolleger mere
afslappet.

Tlf.: 3917 7101
E: mail@phonicear.dk
W: www.phonicear.dk

I klasseværelset
eller til
forelæsning

I en travl
restaurant eller
café

Når du ser tv

I bilen
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Ren og klar lyd

Hørehjælpemidler
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Enkel lytning
Hvor som helst – til en aktiv livsstil
Her er Conversor Pro – et fleksibelt og prisvenligt
hørehjælpemiddel, der hjælper høreapparatbrugere til at få mere ud
af hverdagen.
Conversor Pro er en bruger venlig trådløs og bærbar løsning i
særklasse. Den er en perfekt ledsager for alle, der har
hørenedsættelse. Den kan bruges sammen med hør eapparater med
telespole, Cochlear Implants og høretelefoner.
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tilsluttes direkte til TV, stereoanlæg, PC samt video-, DVD- eller CDafspiller.
Modtageren bæres om halsen enten o ver eller under tøjet. Den
forbedrede lyd kan høres direkte i høreapparatet, Cochlear Implant
eller høretelefoner, som let kan tilsluttes modtageren.
Halsmodtageren har en indbygget mikrofon, så brugeren kan benytte
den ved samtaler på tomandshånd.
Efter en hurtig opladning kan både sender og halsmodtager bruges
sammenhængende i op til otte timer.

Mikrofon/Sender

Reduktion af baggrundsstøj: Conversor Pro reducerer uønsket
baggrundsstøj med op til 30 dB og f orstærker den ønskede lyd, så
brugere kan fokusere på det, de ønsker at høre.
Trådløs overførsel giver fleksibilitet ved større afstande. Senderen
kan placeres i nærheden af l ydkilden og sende forbedret lyd tilbage
til brugeren i en afstand af op til 50 meter .

Den omnidirektionelle indstilling opfanger lyde klart og tydeligt
fra alle retninger i brugerens nærhed og er ideel v ed familiemiddage
eller møder. Læg f.eks. senderen på bordet for at deltage afslappet i
en gruppesamtale.

Med Conversor Pro kan høreapparatbrugere deltage mere aktivt i
hverdagens lyttesituationer uden at opleve frustrationer ved ikke at
kunne høre ordentligt. Conversor Pro hjælper brugeren til at deltage
i afslappede samtaler og lytte uden at anstrenge sig – uanset om det
er i klasseværelset, på kontoret, ved sammenkomster, i bilen, på
indkøb eller derhjemme. Conversor Pro imødekommer
hørehæmmedes lyttebehov i næsten alle situationer.

Gruppeindstillinger: Conversor Pro senderen kan bruges
sammen med flere halsmodtagere i en gruppe af hør ehæmmede
med høreapparater eller høretelefoner.Taleren bærer senderen, og
lyden overføres til alle brugere med halsmodtagere i en afstand af
op til 50 meter indendørs og endn u længere udendørs. Conversor
Pro fås også som gruppepakke til skoler og grupper. Spørg din
forhandler for yderligere information.

Udviklet til behagelig og diskret brug

Halsmodtager

Conversor Pro består af to lette dele – en sender/mikr ofon og en
halsmodtager.

Senderen kan enten holdes i hånden og peges dir ekte mod
lydkilden, lægges på et passende underlag i nærheden af l ydkilden
eller bæres om halsen af en talende , der bevæger sig rundt i huset
eller lokalet – f.eks. i undervisningssituationer. Den kan også

Takket være en enestående sammensætning af funktioner giv er
Conversor Pro hørehæmmede brugere optimal lydkvalitet og større
fleksibilitet i et væld af situationer :

Fokusindstillingen gør brugeren i stand til at f okusere på én
bestemt lyd blandt andre lyde. Andre lyde i baggrunden eller i
omgivelserne dæmpes kraftigt.

Conversor Pro forstærker lyde i nærheden eller længere væk,
sorterer uønsket baggrundsstøj fra og f orbedrer lydniveauet og
klarheden. Når baggrundsstøjen frasorteres, bliver den ønskede lyd
tydeligere og mere forståelig selv i støjfyldte omgivelser, og når
lydniveauet øges, belastes høreapparaterne mindre, så forvrængning
og hyl i høreapparatet undgås.

Den kompakte trådløse sender forbedrer lydniveauet og klarheden i
lyden tæt på eller længere væk fra brugeren. Brugere bestemmer
selv, hvilke lyde de ønsker at fokusere på ved at vælge lytteindstilling
– fokusindstillingen er til koncentreret lytning og samtaler på
tomandshånd, mens den omnidirektionelle indstilling bruges til
gruppesamtaler og sammenkomster.

Derfor er Conversor Pro anderledes
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