
Se zařízením Naída CI Connect můžete 
přijímat telefonní hovory nebo poslouchat svoji 
oblíbenou hudbu přes Bluetooth, aniž byste 
museli používat nějaké přídatné zařízení. Také 
si můžete přenášet zvuk z televizoru přímo do 
vašeho zvukového procesoru, stačí jednoduše 
zapnout a uslyšíte velmi čisté zvuky nerušené 
okolím.

Přímý přenos
NIC NENÍ V CESTĚ

Technologie nám umožňují bez problémů a jednoduše 
se spojovat se svou rodinou a přáteli. 

Součástí každodenního moderního života se stává 
handsfree telefonování a audiovizuální média. 
Většina našich oblíbených zařízení umožňuje 
Bluetooth® připojení.

Ve společnosti Advanced Bionics se domníváme,  
že i pacienti s kochleárním implantátem by měli mít 
možnost telefonovat handsfree a přímo poslouchat 
zvuky z jakéhokoliv mediálního zařízení.

Phonak + AB vyvinuly systém Naída™ CI Connect – 
elegantní a integrované řešení pro zvukový procesor 
Naída CI Q90.

Spojte se jako nikdy 
předtím
S PROCESOREM NAÍDA CI Q90

PŘÍMÝ PŘENOS. HANDSFREE. JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ.
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A Sonova brand

S Naída CI Connect uslyšíte vyzvánění 
vašeho telefonu přímo ve zvukovém 
procesoru a můžete přijímat hovory, aniž 
byste se museli dotknout telefonu. Naída CI 
Q90 se stává bezdrátovou Bluetooth sadou 
s vestavěnými mikrofony, které zachycují 
váš hlas při telefonování. Prostě můžete 
přijímat hovory a telefonovat handsfree,  
i když máte „plné ruce“ jiných činností.

Handsfree volání
VOLEJTE, I KDYŽ MÁTE „PLNÉ RUCE“

Připojte se k jakémukoliv zařízení
ZVOLTE SI TELEFON, JAKÝ CHCETE

Ať už používáte starší typ nebo nejmodernější telefon, Naída CI Q90  
se k němu připojí. 
Pracuje s Android™, iOS a telefony s jakoukoliv funkcí.  
A nejen telefony: Naída CI Q90 vás připojí ke všem tabletům,  
notebookům, MP3 a dalším zařízením s podporou Bluetooth.*

AdvancedBionics.com
Pro informaci o dostupnosti Connect ve vaší zemi 
prosím kontaktujte svého místního zástupce AB.

* Kompatibilní s Bluetooth® 4.2 bezdrátovou technologií i staršími Bluetooth telefony. 
   Navštivte náš web pro informaci o kompatibilitě.

Mikrofony snímající váš hlas

Přijetí nebo ukončení hovoru 
pouhým stisknutím tlačítka


