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www.cochlear.com ακολουθήστε μας σε:  

Δέκτης FM

Ασύρματη ελευθερία  
True Wireless™

Ασύρματες συσκευές True Wireless™ της Cochlear™ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear για 
τους επεξεργαστές ήχου Nucleus® και Baha®*

Τα ακουστικά εμφυτεύματα της Cochlear ανοίγουν την πόρτα σε έναν νέο κόσμο γεμάτο 
ήχο. Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear επιτρέπουν την εξερεύνηση του 
ήχου χωρίς τους περιορισμούς από τα καλώδια και τα ογκώδη εξαρτήματα τα οποία 
απαιτούνται για τα λιγότερο εξελιγμένα συστήματα ακοής. Η Cochlear είναι η πρώτη 
και μοναδική εταιρεία ακουστικών εμφυτευμάτων που προσφέρει την ελευθερία των 
ασύρματων συσκευών. 

Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της 
Cochlear βελτιώνουν περαιτέρω την ακοή 
των χρηστών σε δύσκολες συνθήκες: 

•  Κατανόηση ομιλίας σε περιβάλλοντα με 
θόρυβο.

•  Ακοή από απόσταση.

•  Κατανόηση συνομιλίας μέσω κινητού 
τηλεφώνου.

•  Παρακολούθηση τηλεόρασης στην 
επιθυμητή ένταση.

Η Cochlear παρέχει μια πλήρη σειρά 
ασύρματων λύσεων που διευκολύνουν 
κάθε χρήστη να ακούει αυτό που θέλει, 
τη στιγμή που θέλει. Και, εφόσον κάθε 
επεξεργαστής ήχου μπορεί να συνδεθεί 
με έως και τρία πρόσθετα εξαρτήματα 
και ένα κλιπ τηλεφώνου, δεν χρειάζεται 
να διαλέξετε.

Εύκολη χρήση
Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear 
ενσωματώνονται άψογα και διακριτικά στον σύγχρονο 
τρόπο ζωής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το 
πλήκτρο ζεύξης και να ενεργοποιήσετε τον επεξεργαστή 
ήχου. Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη**, μπορείτε εύκολα να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα πρόσθετα 
εξαρτήματα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Αν χαθεί η 
σύνδεση, π.χ. λόγω απομάκρυνσης από την περιοχή 
εμβέλειας του σήματος, η συσκευή επανασυνδέεται 
αυτόματα μόλις βρεθείτε ξανά εντός εμβέλειας.

Αξιόπιστη τεχνολογία
Η τεχνολογία True Wireless βασίζεται στα ίδια πρωτόκολλα 
ασύρματης επικοινωνίας 2,4 GHz με τις συσκευές Bluetooth 
και Wi-Fi. Πρόκειται για μια στιβαρή, δοκιμασμένη στον 
χρόνο και αξιόπιστη τεχνολογία που ορίζει τα πρότυπα της 
ασύρματης συνδεσιμότητας. Αυτό συνεπάγεται καθαρή 
και ασφαλή σύνδεση, με εξασφάλιση του απορρήτου της 
επικοινωνίας.

Cochlear Wireless TV Streamer  
(Συσκευή ροής τηλεόρασης)

Τηλεόραση Smartphone Στερεοφωνικό GPS MP3 FM
Τηλεπηνίο 

(ενσωματωμένο) Ομιλία

Cochlear Wireless Phone Clip 
(Κλιπ τηλεφώνου)

Επεξεργαστής ήχου  
Cochlear Nucleus 6

Επεξεργαστής ήχου  
Cochlear Nucleus Kanso™

Cochlear Wireless  
Mini Microphone 2  
(Μίνι μικρόφωνο)

Cochlear Wireless  
Mini Microphone 2+  

(Μίνι μικρόφωνο)

* Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear είναι συμβατές με όλους τους επεξεργαστές ήχου Nucleus 6, Nucleus Kanso, Baha 4 και Baha 5 καθώς και με τα μελλοντικά μοντέλα
** Στο εγχειρίδιο και στον σύντομο οδηγό του προϊόντος παρέχονται αναλυτικές οδηγίες ζεύξης.

Επεξεργαστής ήχου Cochlear 
Baha 5 SuperPower

Επεξεργαστής ήχου  
Cochlear Baha 5 Power

Επεξεργαστής ήχου 
Cochlear Baha 5

Η Cochlear είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στα εμφυτεύματα ακοής και είναι 
αφοσιωμένη σε ένα σκοπό: να χαρίζει το δώρο της ακοής σε άτομα με μέτρια 
έως βαριά μορφή βαρηκοΐας. Έχουμε προσφέρει βοήθεια σε περισσότερα από 
450.000 άτομα όλων των ηλικιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για γεμάτες και 
δραστήριες ζωές και επανασυνδέοντάς τους με την οικογένεια, τους φίλους και την 
κοινότητα.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους χρήστες την καλύτερη διαρκή ακουστική 
εμπειρία και πρόσβαση σε πρωτοποριακές μελλοντικές τεχνολογίες. Για τους 
επαγγελματίες συνεργάτες μας, προσφέρουμε τα μεγαλύτερα κλινικά, ερευνητικά 
και υποστηρικτικά δίκτυα της αγοράς.

Αυτός είναι και ο λόγος που περισσότερα άτομα επιλέγουν την Cochlear συγκριτικά 
με άλλες εταιρείες εμφυτευμάτων ακοής.



Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2 και 2+ (Μίνι μικρόφωνο) 
Καλύτερη ακοή σε δύσκολες και θορυβώδεις συνθήκες καθώς και από μεγάλη απόσταση.

Ακόμα και για τα άτομα με καλή ακοή, υπάρχουν συνθήκες όπου είναι δύσκολο να 
ακούσει κανείς και να κατανοήσει την ομιλία.

Το Cochlear Wireless Mini Microphone 2 και 2+ (Μίνι μικρόφωνο) απαλείφει 
την απόσταση μεταξύ του ατόμου που μιλά και του χρήστη του ακουστικού 
εμφυτεύματος, με απευθείας ροή της ομιλίας στους επεξεργαστές ήχου των χρηστών. 

Εφόσον μειώνεται η επίδραση του θορύβου του περιβάλλοντος, βελτιώνεται σημαντικά η απόδοση 
της ακοής. Με τα μίνι μικρόφωνα, διευκολύνεται η κατανόηση της ομιλίας από μεγάλη απόσταση 
καθώς και σε θορυβώδεις, δύσκολες συνθήκες, όπως σε επαγγελματικές συναντήσεις, αίθουσες 
διδασκαλίας, πολυπληθή εστιατόρια ή μέσα στο αυτοκίνητο.

Cochlear Wireless Phone Clip (Κλιπ τηλεφώνου)
Πιο καθαρές και άνετες τηλεφωνικές συνομιλίες.

Πολλοί χρήστες κοχλιακών και οστικών εμφυτευμάτων δυσκολεύονται να ακούσουν στο 
τηλέφωνο, ακόμα και όταν είναι καλή η ποιότητα του ήχου. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος, 
π.χ. από ομιλίες άλλων ατόμων ή από την κίνηση στον δρόμο, εντείνει το πρόβλημα.

Το Cochlear Wireless Phone Clip (Κλιπ τηλεφώνου) προσφέρει πιο καθαρές τηλεφωνικές 
συνομιλίες και παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου με σετ μικροφώνου/
ακουστικών ή φωνητική ενεργοποίηση. Τώρα είναι πιο εύκολο και βολικό να διατηρείτε 

επαφή με τους γνωστούς σας.

« Το μίνι μικρόφωνο 2+ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο σε ατομικές 
συνομιλίες, όπως κατά τη διάρκεια του δείπνου με τη σύζυγό μου, 
όσο και σε επαγγελματικές συναντήσεις όπου πρέπει να ακούω 
πολλά άτομα που μιλάνε. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και 
τόσο μικρό που ελάχιστοι άνθρωποι το παρατηρούν.»
Roger Smith, χρήστης μονόπλευρου εμφυτεύματος

« Παλαιότερα, κοιτούσα ποιος με καλούσε και, αν ήταν επαγγελματικό 
τηλεφώνημα, το άφηνα να χτυπάει και καλούσα εγώ αργότερα 
γιατί δεν ήθελα να μην μπορώ να ακούω καθαρά. Τώρα, όταν 
χτυπάει το τηλέφωνο, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Μπορώ απλώς 
να απαντήσω χωρίς να αγχώνομαι τόσο. Είναι πραγματικά πολύ 
βολικό που δεν χρειάζεται να συνδέω κάποιο εξάρτημα.»
Paul Murphy, χρήστης αμφίπλευρου εμφυτεύματος

Το μίνι μικρόφωνο κατευθύνει τη ροή του ήχου απευθείας στον 
επεξεργαστή ήχου (εμβέλεια έως 25 m για καθαρό οπτικό πεδίο)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ κλήσης ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΊΨΗ κλήσης

Αυτόματη έναρξη της 
ροής ήχου

ΤΕΡΜΑΤΊΣΜΟΣ κλήσης

Cochlear Wireless TV Streamer (Συσκευή ροής τηλεόρασης)
Παρακολουθήστε τηλεόραση στην ένταση που επιθυμείτε.

Οι χρήστες των κοχλιακών και οστικών εμφυτευμάτων μπορεί να 
δυσκολεύονται στην παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών με συγγενείς και 
φίλους αν δεν επιθυμούν την ίδια ένταση ή αν υπάρχει θόρυβος περιβάλλοντος 
που δυσχεραίνει την κατανόηση και τη συγκέντρωση.

Η Cochlear Wireless TV Streamer (Συσκευή ροής τηλεόρασης) κατευθύνει τον 
στερεοφωνικό ήχο της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού ή άλλων συσκευών 
ήχου, απευθείας στον επεξεργαστή ήχου.

« Χάρη στο TV Streamer, ακούει την τηλεόραση εξαιρετικά καθαρά. 
Καθόμαστε και παρακολουθούμε μαζί τηλεόραση και ακούει τα 
πάντα στην εντέλεια. Παλαιότερα, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν 
άκουγε καθαρά κάποιες λέξεις. Είναι απίστευτη η διαφορά 
στην προσοχή του, τώρα που μπορεί να ακούει καθαρά.»
Γονείς του Ελάιτζα (Ελάιτζα, 5 ετών, χρήστης αμφίπλευρου εμφυτεύματος)

Πώς λειτουργούν;
•  Συνδέονται κατακόρυφα στα ρούχα του ομιλούντος, περίπου 

10-40 cm από το στόμα.

•  Κατευθύνουν τον ήχο από το άτομο που μιλά απευθείας προς 
τον επεξεργαστή ήχου του χρήστη του εμφυτεύματος, σε 
απόσταση έως και 25 m (καθαρό οπτικό πεδίο).

•  Διαθέτουν λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου για την 
περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της ακοής.

•  Δυνατότητα ελέγχου (έναρξη/διακοπή ροής ήχου) από τον 
επεξεργαστή ήχου, με το τηλεχειριστήριο CR210 ή CR230 για 
τους χρήστες Nucleus® και με το τηλεχειριστήριο Baha® ή την 
εφαρμογή Baha Smart για τους χρήστες Baha.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά του μίνι μικροφώνου 2+
•  Ενσωματωμένο τηλεπηνίο που επιτρέπει συνδεσιμότητα σε 

συστήματα βρόχου όπως αυτά που υπάρχουν σε μουσεία, 
θέατρα, αίθουσες συναντήσεων κ.λπ.

•  Βύσμα εισόδου 3,5 mm που επιτρέπει συνδεσιμότητα 
σε πηγές ήχου όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, 
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

•  Βύσμα τριών ακίδων τύπου Euro που επιτρέπει συμβατότητα 
με FM, όταν το μίνι μικρόφωνο 2+ βρίσκεται πάνω στον 
χρήστη του εμφυτεύματος. Αυτή η οικονομική λύση 
επιτρέπει στους χρήστες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων 
και στους χρήστες εμφυτευμάτων δύο συχνοτήτων να 
κατευθύνουν το σήμα και στα δύο αυτιά χρησιμοποιώντας 
μόνο έναν δέκτη FM.

•  Αν το μίνι μικρόφωνο 2+ τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση, π.χ. 
πάνω σε ένα τραπέζι, η λειτουργία Table Mic διευκολύνει την 
κατανόηση ομαδικών συζητήσεων.

Πώς λειτουργεί;
•  Στερεώνεται εύκολα πάνω στα ρούχα.

•  Δέχεται εισερχόμενες κλήσεις με το πάτημα ενός πλήκτρου.

•  Διοχετεύει απευθείας το σήμα ήχου στον επεξεργαστή ή 
στους επεξεργαστές ήχου.

•  Επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth® 
(π.χ. τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής MP3, υπολογιστή).

•  Παρέχει ροή ήχου στερεοφωνικής ποιότητας.

•  Επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση με δυο συσκευές Bluetooth.

Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;
•  Διατηρείτε επαφή με όσους έχουν σημασία για εσάς μέσω μιας ασφαλούς, σταθερής και καθαρής σύνδεσης.

•  Έχετε εύκολη πρόσβαση στη λειτουργία φωνητικού ελέγχου των smartphone.

•  Απολαμβάνετε μουσική από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth.

•  Το κλιπ τηλεφώνου είναι ελαφρύ, σε μέγεθος τσέπης και έχει μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Μπορείτε να το έχετε εύκαιρο 
για κάθε περίπτωση όπου μπορεί να το χρειαστείτε.

Πώς λειτουργεί;
•  Δεν υπάρχει πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: 

η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι το εξάρτημα είναι 
ενεργοποιημένο και έτοιμο να ξεκινήσει τη ροή ήχου.

•  Δεν χρειάζεται φόρτιση: υπάρχει ένα φις micro-USB που 
συνδέεται απευθείας σε τροφοδοτικό.

•  Δυνατότητα ελέγχου (έναρξη/διακοπή ροής ήχου) με το 
τηλεχειριστήριο CR210 ή CR230 για τους χρήστες Nucleus 
και με το τηλεχειριστήριο Baha ή την εφαρμογή Baha Smart 
για τους χρήστες Baha.

Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;
•  Παρακολουθείτε τηλεόραση χωρίς να ανεβάζετε την ένταση και να ενοχλείτε τους άλλους.

•  Παρακολουθείτε άλλες συνομιλίες που συμβαίνουν γύρω σας.

•  Μετακινείστε ελεύθερα στον χώρο ενώ ακούτε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλη πηγή ήχου.

•  Κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα και ξανασυνδέεστε αυτόματα σε περίπτωση σύντομης διακοπής του σήματος.

•  Μοιράζεστε μια αγαπημένη ταινία με ζεύξη της συσκευής ροής ήχου από τηλεόραση με όσους επεξεργαστές ήχου 
θέλετε.

Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;
•  Αβίαστη συνομιλία σε περιβάλλοντα με θόρυβο και από 

μεγάλη απόσταση.

•  Το μίνι μικρόφωνο είναι εύκολο στη χρήση, σε μέγεθος 
τσέπης και έχει μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Μπορείτε να το έχετε το εύκαιρο για κάθε περίπτωση όπου 
δυσκολεύεστε να ακούσετε.

•  Βρείτε τη λύση που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

 -  Το μίνι μικρόφωνο 2 είναι μικρό και διακριτικό και έχει 
βελτιστοποιηθεί για συνομιλίες δυο ατόμων.

 -  Το μίνι μικρόφωνο 2+ παρέχει εξαιρετική απόδοση 
με πλήρη συνδεσιμότητα και έχει βελτιστοποιηθεί 
για ατομικές συνομιλίες καθώς και για ομαδικές 
συζητήσεις. Ιδανικό για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 
περιβάλλοντα.

•  Το μίνι μικρόφωνο είναι δυνατό να συνδεθεί ταυτόχρονα 
με πολλούς επεξεργαστές ήχου, επιτρέποντας σε πολλούς 
χρήστες ακουστικών εμφυτευμάτων να ακούν ταυτόχρονα 
τον ίδιο ομιλητή.




