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Kombinace inovativních technologií dvou špičkových výrobců kochleárních 
implantátů AB a sluchadel Phonak otevírá nové unikátní možnosti, jak zlepšit 
Váš sluch. Přečtěte si více o této jedinečné spolupráci a výhodách, které pro 
Vás přinášejí, abyste mohli plně užívat obohacující škálu všech zvuků života. 
Navštivte nás na AdvancedBionics.com nebo se s důvěrou obraťte na naše 
zastoupení ve Vaší zemi.



Přeskočte laťku
se zvukovým procesorem Naída CI Q90

Zvukový procesor Naída CI Q90 od Advanced Bionics přináší unikátní 
průlomové vlastnosti a funkce, které Vám budou pomáhat lépe slyšet 
zřetelně, bez námahy a v jakémkoliv prostředí. 

Spojením technologií od AB a Phonaku, špičkových inovátorů v oblasti 
kochleárních implantátů a sluchadel vznikly nové, bezkonkurenční možnosti 
a přínosy pro uživatele. Zvukový procesor Naída CI Q90 kombinuje nové 
technologie a funkce, které dosud nebyly k dispozici v systémech 
kochleárních implantátů, s osvědčenými unikátními řešeními, která umožňují 
nejlepší dosažitelný sluch v jakýchkoliv podmínkách.

Inovace zvyšující výkon:
• Jediný systém navržený tak, aby umožňoval při poslechu spolupráci obou uší
• Výborný poslech v hluku, při telefonování a ve vodě
•  Nejinteligentnější automatický systém, který Vám umožňuje slyšet co nejlépe, 

ať se pohybujete kdekoliv
•  Bezkonkurenční vodotěsné příslušenství pro neomezený poslech  

v jakémkoliv prostředí
• Komplexní škála bezdrátových technologií pro směřování audia
• Nejmenší a nejlehčí procesor od AB s nejvyšší výdrží baterií

Zvukový procesor Naída CI Q90 



Jednoduše automatický

Spolehněte se na automatiku
Během svého dne se pohybujete v různých situacích a zvukových pro
středích. Díky technologii AutoSound™ OS Vaše Naída CI Q90 inteligentně 
analyzuje a automaticky se adaptuje na zvuky kolem Vás tak, abyste 
slyšeli co nejlépe, ať se pohybujete kdekoliv, a abyste přitom nemuseli 
měnit programy nebo přizpůsobovat nastavení.

AutoSound OS zahrnuje osvědčené technologie a řešení od AB a Phonaku, 
na které spoléhají již miliony uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů 
po celém světě.

•  Zaměřte se bez úsilí na osobu, která k Vám mluví čelem i v hlučných 
situacích

•  Vychutnejte si hudbu a zároveň si užijte porozumění textu písně
•  Poslouchejte snadněji v přítomnosti větru nebo náhlých hlasitých zvuků
•  Popovídejte si bez úsilí v autě, ve vlaku nebo v autobusu

Dr. Sally Longstaffe, uživatelka AB



AB & Phonak přináší řešení pro
automatický optimální poslech, ať jste kdekoliv



Aisha Hitaua, uživatelka AB
AB & Phonak přináší řešení pro

nejlepší poslech a rozumění v hlučném prostředí



Optimální poslech, ať jste kdekoliv

Poraďte si s hlukem
Na rušných ulicích, v hlučných třídách, restauracích plných lidí nebo na 
hlasitých večírcích, si budete chtít snadno a přirozeně popovídat, aniž 
byste se museli obávat okolního hluku. Naída CI Q90 nabízí více řešení, než 
jakýkoliv jiný systém, k tomu, abyste mohli lépe slyšet i v hlučných situacích. 

Patentovaný T-Mic™2, jediný mikrofon v oboru, který se umísťuje 
ke vchodu do zvukovodu, využívá přirozené schopnosti zevního 
ucha koncentrovat zvuk. Uživatelé s mikrofonem TMic od AB 
rozumí až o 35% lépe řeči v hluku než s BTE mikrofony podob
nými těm, které používají jiní výrobci implantačních systémů.1

Funkce StereoZoom používá přední a zadní mikrofony na obou 
procesorech k zaměření na jeden hlas ve hlučném prostředí, takže 
si můžete individuálně popovídat bez úsilí i v extrémním hluku.

V procesoru Naída CI Q90 je nyní automatická funkce 
autoUltraZoom, Tato technologie dvojího mikrofonu je navržená 
k zaměření na řeč přicházející od osoby hovořící čelem k Vám.

Plně automatická technologie od AB zvýrazňující řeč, ClearVoice™ 
je v oboru jediná inovace zpracování zvuku, uznaná úřadem 
USA Food and Drug Administration, že poskytuje výrazné zlepšení 
rozumění řeči v šumu. Kombinace ClearVoice a UltraZoom 
ukázala, že poskytuje až 70% zlepšení rozumění řeči v hlučných 
prostředích.2



Pohodlný poslech v každé situaci

Pohodlně a snadno
Někdy, když chceme slyšet co nejvíce zvuků kolem nás, nám v tom 
některé rušivé zvuky brání. Procesor Naída CI Q90 může díky osvědčeným 
technologiím od Phonaku poslech v takových obtížných situacích velmi 
usnadnit.

Funkce WindBlock automaticky redukuje hluk větru a usnad
ňuje poslech a rozumění řeči i v nepříznivých povětrnostních 
podmínkách.

Funkce SoundRelax automaticky tlumí nečekané náhlé hlasité 
zvuky, jako je bouchnutí dveřmi nebo cinkání nádobí, a tak 
Vám zajišťuje příjemný, pohodlný poslech.

Funkce EchoBlock zlepšuje kvalitu zvuku v prostředí s ozvěnou, 
jako jsou haly, muzea, galerie a kostely.



Aisha Hitaua, AB recipientLloyd Williams, uživatel AB
AB & Phonak přináší řešení pro

pohodlnější poslech ve větru, při ozvěně a při nečekaných zvucích



Eva Newberry & Mark Slater, AB uživatelé
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Binaural VoiceStream Technology™

Poslouchat oběma ušima,
které spolupracují

Přirozený signál  
Dvě normální uši  
pracují společně

Elektrická stimulace 
Dva AB kochleární implantáty 
pracují společně

Bimodální signál
AB kochleární implantát 
a sluchadlo Phonak  
pracují společně**

** K naprogramování je třeba nová generace softwaru SoundWave™ a 
kompatibilní sluchadlo Phonak Naída.



Nejlepší technologie pro  
binaurální sluch

Nové možnosti poslechu s technologií Binaural VoiceStream™

AB poskytuje maximální možné rozumění řeči v jakémkoliv prostředí díky 
nejpokročilejší technologii pro binaurální poslech  slyšení oběma ušima.

Průlomová technologie od Phonaku Binaural VoiceStream Technology™  

ve Vašich procesorech Naída CI Q90 nejen zpracovává zvuky současně 
jako jiné systémy, ale dává Vašim procesorům zároveň i unikátní schopnost 
spolu komunikovat. Mohou tak pracovat společně, automaticky a v 
reálném čase. Inteligentně se zaměřují na zvuky, které chcete slyšet a 
přenášejí je bezdrátově do obou uší zároveň, přičemž značně redukují 
nežádoucí šumy a hluk.

Funkce StereoZoom umožňuje mikrofonům na obou proce
sorech pracovat společně, soustředit se na řečníka přímo před 
Vámi a zlepšit tak rozumění řeči v extrémním hluku.

Funkce ZoomControl Vám umožňuje zaměřit se bez úsilí na 
řečníka před Vámi, za Vámi nebo vpravo či vlevo od Vás.

Funkce DuoPhone automaticky směřuje hovory z jakéhokoliv 
telefonu do obou uší současně, a tak značně usnadňuje rozu
mění konverzaci po telefonu. 

Funkce QuickSync poskytuje jedinečnou výhodu ovládání 
obou procesorů jedním dotykem, takže jakákoliv změna 
nastavení hlasitosti a programu, kterou provedete na jednom 
procesoru, je automaticky aplikována i na procesor druhý.



Jedinečná řešení pro  
snadné telefonování

Usnadnění konverzace
Ať už používáte jeden nebo dva zvukové procesory Naída CI 
Q90 nebo procesor a kompatibilní sluchadlo na druhém uchu,  
s jedinečnými inovacemi od AB a Phonaku je poslech a rozumění 
po telefonu mnohem jednodušší a kvalitnější než kdykoliv předtím.  
S procesorem Naída CI Q90 máte více možností pro poslech a 
povídání po telefonu nebo online, než poskytují ostatní systémy 
kochleárních implantátů.

Phonak ComPilot a příslušenství EasyCall a technologie Roger™ přenáší 
křišťálově čistý zvuk z jakéhokoliv mobilního telefonu s Bluetooth, tabletu 
nebo počítače přímo do Vašich dvou procesorů nebo procesoru a 
kompatibilního sluchadla Phonak.

DECT Phone od Phonaku vysílá bezdrátově hovory z pevné linky 
do Vašich procesorů nebo procesoru a kompatibilního sluchadla 
Phonak—a může ho používat celá rodina.

Mikrofon T-Mic™2 od AB je jediným mikrofonem v oboru kochleárních 
implantátů, který se umísťuje ke vchodu do zvukovodu, takže můžete 
držet telefon normálně u ucha jako kdokoliv jiný.

Funkce DuoPhone směřuje hovor z jakéhokoliv telefonu do Vašich 
dvou procesorů, když držíte telefon u jednoho ucha, takže můžete 
slyšet stereo a snadněji tak rozumět.

Příslušenství Phonak EasyCall 

Phonak DECT Phone

Příslušenství Phonak ComPilot

Pero Roger™ pro Naída CI 
a také dostupný  

Roger™ ClipOnMic

Ušní háček s mikrofonem TMic 2 



Xia Chen, uživatelka AB
AB & Phonak přináší řešení pro  

nejlepší poslech a rozumění po telefonu



Aria Sailer, uživatelka AB
AB & Phonak přináší řešení pro bezdrátové směřování  

křišťálově čisté hudby, videa a audia do Vašich procesorů



Dosáhnout, naladit se a zůstat ve spojení

Připojit se bez omezení
Objevte svobodu bezdrátové komunikace a neuvěřitelný přínos pro lepší 
poslech a rozumění v hluku. Jako uživatel procesoru Naída CI od AB máte 
přístup k osvědčeným technologiím od Phonaku, na které spoléhá už přes půl 
milionu uživatelů sluchadel po celém světě.

Příslušenství pro bezdrátové směřování od Phonaku vysílá křišťálově čisté audio 
přímo do Vašich procesorů nebo procesoru a kompatibilního sluchadla Phonak.
•  Příslušenství ComPilot od Phonaku se bezdrátově připojuje k dnešním oblíbeným 

médiím a zařízením, takže si můžete vychutnat hudbu, rádio a další.

•  Příslušenství TVLink II směřuje bezdrátově audio z jakékoliv televize přes 
ComPilot do Vašich procesorů či procesoru a kompatibilního sluchadla Phonak.

•  Příslušenství Remote Mic směřuje bezdrátově řečníkův hlas přes ComPilot  
do Vašich procesorů či procesoru a kompatibilního sluchadla Phonak, takže 
si můžete mnohem snadněji popovídat v hluku a na dálku. 

Phonak ComPilot

Phonak TVLink II

Phonak RemoteMic



Slyšet lépe v extrémním hluku
a na dálku

Rozumět vždy co nejlépe
Roger je digitální bezdrátové zařízení od Phonaku, které Vám umožňuje lépe 
slyšet a více rozumět řeči v extrémním hluku a na dálku. Roger používá 
technologii směrového mikrofonu a vysílá křišťálově čistý zvuk a zároveň redukuje 
okolní hluk, takže můžete daleko lépe slyšet při poradách, konferencích a 
přednáškách, stejně tak jako při individuálním rozhovoru.

•   Přijímač Roger™ 17 integrovaný v designu se snadno a nenápadně připojuje 
k Vašemu procesoru/procesorům Naída CI a umožňuje Vám tak přijímat 
skvělou kvalitu audia ze dvou volitelných mikrofonů Roger.

•  Mikrofon Roger™ Clip-On Mic je nenápadný bezdrátový mikrofon, který se 
připojuje na oděv řečníka; je ideální pro individuální konverzaci v hlučném 
prostředí a také může být použit k bezdrátovému směřování audia z TV, 
počítače, tabletu, rádia nebo MP3 přehrávače.

•  Pero Roger™ Pen je zařízení “tři v jednom” a můžete jej používat více způsoby. 
Roger Pen je navržen jak k poslechu ve skupině, tak k cílenému poslechu při 
individuální komunikaci. Má schopnost směřování přes Bluetooth, a tak ho lze 
použít k telefonování a nebo si také přes něj můžete vychutnat přímo Vaši 
oblíbenou hudbu, videa, filmy nebo televizní pořady.

Přijímač Roger 17 s procesorem 
Naída CI Q90

Roger ClipOn Mic

Roger Pen



Chee Yan Lee, uživatelka AB Kde se mohu dozvědět více?
Navštivte AdvancedBionics.com/BEA nebo Phonak.com



Poppy Kellmeyer, uživatelka AB AB Vám pomáhá slyšet co nejlépe u vody, ve vodě i pod vodou



Odolné a trvanlivé vodotěsné 
pouzdro AquaCase™ 

 Slyšet pod vodou. Bez omezení.

Slyšet u vody, ve vodě i pod vodou
Naída CI Q90 Vám poskytuje svobodu provozovat jakoukoliv činnost, bez 
ohledu na to, jestli se namočíte nebo zašpiníte. Můžete plavat v bazénu nebo 
se potápět v moři, aniž by to bylo na úkor Vaší možnosti zřetelně slyšet. Nebo 
se Vaše dítě může podle libosti zapojit do všech činností a her s ostatními dětmi. 
Ať je to jakákoliv činnost, při které se namočí, zpotí nebo zašpiní prachem či 
blátem, plně vodotěsné technologie od AB poskytují jedinečnou výhodu plné 
ochrany Vašeho zařízení v jakékoliv situaci. 

•  Vysílací cívka AquaMic™† obsahuje v oboru jediný vodotěsný mikrofon, který 
umožňuje neomezený poslech u vody, ve vodě nebo pod vodou.

•  Velmi odolné vodotěsné pouzdro AquaCase™ † poskytuje ochranu Vašemu 
procesoru Naída CI Q90 při jakékoliv činnosti a v jakémkoliv prostředí.

Cívka AquaMic™ s jediným na 
světě vodotěsným mikrofonem



Mikrofon T-Mic 2 
Unikátní mikrofon TMic™2 je jediným mikrofonem v 
oboru, který se umísťuje ke vchodu do zvukovodu. 
Umožňuje používat mobilní telefony, Bluetooth 
zařízení, MP3 přehrávače a další bateriemi napájená 
audio zařízení běžným způsobem. TMic™2 využívá 
přirozené schopnosti zevního ucha soustředit zvuky 
a pomáhá Vám lépe slyšet v hluku.

Standardní ušní háčky
Jsou transparentní a jemné na dotyk pro pohodlné 
nošení procesoru a dostupné ve standardní a malé 
velikosti.

Univerzální vysílací cívka (UHP)
Univerzální vysílací cívka má elegantní tvar s nízkým 
profilem a je navržena k celodennímu používání s 
procesorem Naída CI. Obsahuje mikrofon, takže Vy 
nebo Vaše dítě můžete nosit procesor zcela mimo 
ucho a přitom mít mikrofon na úrovni ucha, což je 
unikátní pouze pro vysílací cívky od AB.

Naída CI návlek s klipem
Levý a pravý návlek s klipem umožňuje Vám nebo 
Vašemu dítěti nosit procesor zcela mimo ucho pro 
větší volnost pohybu, lepší upevnění a zvýšené 
pohodlí; je ideální pro uživatele s malýma ušima 
nebo aktivním životním stylem.

Ovladač hlasitosti a tříbarevná LED signalizace 
(zelená, oranžová, červená)

Tlačítko programů

PowerCel Mini baterie

Patentovaný
T-Mic™2 mikrofon od AB

Univerzální vysílací cívka 
(s mikrofonem)

Kabel vysílací cívky
(otočný o 360 stupnů pro 

maximální pohodlí)

Barvy
Nabídka barev zvukového procesoru Naída CI Q90 a 
univerzální vysílací cívky umožňuje volbu elegantního 
moderního stylu podle Vašeho vlastního vkusu a v tónech, 
které ladí s Vaší kůží a vlasy.

Zvukový procesor Naída CI Q90
Nejmenší a nejlehčí závěsný procesor od AB

Technologie dvou mikrofonů od Phonaku
(přední a zadní mikrofon)



Možnosti při nošení za uchem 
Dobíjecí baterie PowerCel 
Ekonomické a ekologické baterie PowerCel™ o růz
né velikosti nyní zahrnují také nové, menší baterie 
PowerCel 110 Mini a 170 Mini pro flexibilnější možnosti 
napájení, větší pohodlí a výdrž až 36 hodin.

Jednorázové baterie
Jednorázové baterie zincair jsou ideální pro 
cestování a situace, kdy není dostupná možnost 
dobíjení. Jejich výdrž je až 56 hodin.

Možnosti při nošení mimo ucho 
Adaptér Naída CI Power
Adaptér Naída CI Power umožňuje nosit baterie 
mimo ucho a za uchem mít pohodlně pouze 
lehkou část procesoru.

Příslušenství AAA PowerPak 
AAA PowerPak lze používat buď s nabíjecími 
nebo snadno dostupnými jednorázovými AAA 
bateriemi. Nošení napájecího zdroje mimo ucho 
umožňuje nosit za uchem jen lehkou část proce
soru s výhodou výdrže baterií až 183 hodin.

Možnosti napájení
zvukového procesoru Naída CI Q90 

Kde se mohu dozvědět více?
AdvancedBionics.com/BEAStefan Fredelake, uživatel a zaměstnanec AB



Funkce QuickSync (Bilaterální funkce)
Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která umožňuje 
ovládání procesorů jedním dotykem pro snadné, okamžité a 
současné změny nastavení hlasitosti a programů na obou uších

Technologie AutoSound™ OS
Řešení od AB a Phonaku, které staví na přínosech technologie 
AutoSound a má plně automatické funkce pro lepší rozumění řeči, 
kdekoliv se pohybujete, umožňuje větší potěšení z hudby, snadnější 
a příjemnější poslech v přítomnosti větru a náhlých hlasitých zvuků a 
konverzaci bez úsilí v problematických akustických prostředích

HiRes Fidelity 120™* zpracování zvuku
Strategie zpracování zvuku od AB, která používá 120 spektrálních 
pásem a poskytuje tak pětkrát vyšší rozlišení zvuku než jiné systémy 
kochleárních implantátů. Umožňuje Vám tak přístup ke všem 
rozměrům zvuku, od bohatých vrstev hudby po jemné rozdíly 
v tónu během konverzace

HiRes™* Optima zpracování zvuku
Strategie zpracování zvuku od AB, která optimalizuje výdrž 
baterií a přitom poskytuje stejný skvělý výkon jako strategie HiRes 
Fidelity 120

Funkce WindBlock  
Technologie od Phonaku, která snižuje hluk větru a zlepšuje tak 
poslech ve větrných podmínkách

Funkce EchoBlock 
Technologie od Phonaku , která slouží ke zlepšení poslechu 
v místech s dozvukem, jako jsou velké haly

Funkce SoundRelax
Technologie od Phonaku, která zeslabuje náhlé hlasité zvuky, jako 
bouchnutí dveřmi nebo cinkání nádobí, a tak Vám zpříjemňuje 
poslech

Elektroakustická stimulace (EAS) 
Kombinuje elektrickou stimulaci od AB s akustickým zesílením 
prostřednictvím akustického háčku od Phonaku a maximalizuje tak 
využití Vašeho přirozeného zbytkového sluchu. Vyžaduje vyšší verzi 
nastavovacího softwaru. 

Funkce zlepšující poslech
Technologie zvýrazňující řeč ClearVoice™   
Strategie zpracování zvuku od AB, která automaticky odděluje 
rušivý hluk od řečového signálu, s klinickým ověřením signifikantního 
zlepšení rozumění řeči v hluku

Funkce UltraZoom   
Funkce UltraZoom, nyní u procesoru Naída CI Q90 automatická, 
je adaptivní vícekanálový beamformer používající dvojí 
mikrofon, který se zaměřuje na zvuk od řečníka čelem k uživateli 
a zlepšuje rozumění řeči v hlučném prostředí

Binaurální VoiceStream Technologie™ (Bilaterální funkce)
Skupina funkcí navržených k tomu, aby zlepšovaly rozumění řeči 
v komplexních poslechových situacích zacílením na jednoho 
řečníka v hluku (StereoZoom, ZoomControl, a DuoPhone), Umožňují 
také ovládání obou procesorů jedním dotykem (QuickSync)

Funkce StereoZoom (Bilaterální funkce)
Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která extrahuje 
jeden hlas z hlučného okolí a usnadňuje tak individuální 
konverzaci v prostředí, kde hovoří více lidí

Funkce ZoomControl (Bilaterální funkce)
Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která se zaměřuje 
na řečníka před Vámi, za Vámi nebo vpravo či vlevo od Vás. 
Usnadňuje komunikaci v hlučném prostředí

Funkce DuoPhone (Bilaterální funkce)
Funkce Binaurální technologie VoiceStream, která automaticky 
směřuje telefonické hovory do obou uší zároveň pro stereo 
poslech a usnadnění rozumění po telefonu

Glosář
Seznamte se s unikátními funkcemi a příslušenstvím 
zvukového procesoru Naída CI Q90 



Systém Roger™  
Nový digitální bezdrátový standard, který Vám umožňuje lépe 
slyšet a rozumět řeči v hlasitém hluku a na dálku tím, že vysílá 
zvuk z mikrofonu přímo do designově integrovaného přijímače, 
který se připojuje k Vašim procesorům Naída CI

Přijímač Roger™ 17  
Designově integrovaný přijímač, který se připojuje přímo k baterii 
Vašeho procesoru Naída CI a umožňuje Vám tak využívat výhod 
systému Roger pro lepší poslech v hluku a na dálku

Roger™ Pen   
Mikrofon použitelný různými způsoby, který směřuje řeč jednoho 
nebo více řečníků do designově integrovaného přijímače Roger 
17 na Vašich procesorech Naída CI; může být také používán 
s mobilním telefonem nebo pro poslech televize a jiných médií

Roger™ Clip-On Mic  
Nenápadný bezdrátový mikrofon, který může použít Váš partner 
ke komunikaci s Vámi a směřovat svůj hlas do designově 
integrovaného přijímače Roger 17 na Vašich procesorech 
Naída CI, a tak usnadnit Vaši komunikaci v hluku a na dálku

Phonak DECT Phone 
Výkonný bezdrátový vysílač, který vypadá a pracuje jako běžný 
bezdrátový telefon, ale také vysílá zvuk současně do obou 
Vašich procesorů Naída CI (nebo procesoru a kompatibilního 
sluchadla Phonak), přičemž potlačuje šum a maximalizuje 
rozumění řeči

Příslušenství Phonak EasyCall
Unikátní bezdrátové příslušenství, které se připojí k jakémukoliv 
typu mobilního telefonu nebo smartphonu s Bluetooth a směřuje 
z něj zvuk přímo do Vašich procesorů Naída CI (nebo procesoru 
a kompatibilního sluchadla Phonak) a poskytuje bezkonkurenční 
kvalitu zvuku a rozumění řeči

Více informací najdete na AdvancedBionics.com a na 
HearingJourney.com

se dozvíte, jak ostatní používají technologie od AB

EasyCall

Vodotěsná technologie
Vysílací cívka s mikrofonem AquaMic™  
Světově jediný vodotěsný mikrofon vysílací cívky bez potřeby 
krytu pro jasný poslech u vody, ve vodě i pod vodou

Pouzdro AquaCase™  
Vodotěsné pouzdro, které chrání Váš procesor Naída CI před 
vodou, potem, deštěm a sněhem, prachem a blátem, takže 
můžete slyšet co nejlépe kdekoliv a během jakékoliv činnosti

Bezdrátové připojení a technologie 
usnadňující telefonování
Mikrofon T-Mic™ 2  
Unikátní mikrofon od AB se umísťuje ke vchodu do zvukovodu a 
umožňuje Vám lépe slyšet v hluku a těšit se z používání telefonu 
a sluchátek běžným způsobem jako každý jiný

Příslušenství Phonak ComPilot 
Dálkový ovladač a bezdrátový streamer, který připojuje jakékoliv 
zařízení s Bluetooth k Vašemu zvukovému procesoru Naída CI 
nebo k Vašemu procesoru a kompatibilnímu sluchadlu Phonak

Příslušenství Phonak TVLink II  
Příslušenství, které směřuje TV audio vysoké kvality do 
Vašich procesorů Naída CI nebo do procesoru Naída CI 
a kompatibilního sluchadla Phonak

Příslušenství Phonak RemoteMic  
Lehký mikrofon, který usnadňuje individuální konverzaci 
v hlučných místech tím, že směřuje řeč do Vašeho procesoru 
nebo dvou procesorů Naída CI nebo procesoru Naída CI 
a kompatibilního sluchadla Phonak

Dálkový ovladač AB myPilot  
Snadno použitelný dálkový ovladač, který Vám poskytuje 
informaci o stavu a ovládá jedním dotekem nastavení Vašich 
programů, hlasitosti a citlivosti



Díky kombinaci špičkových technologií od AB a Phonaku se  
otevírají nové unikátní možnosti pro zlepšení Vašeho sluchu. 

Pro více informací se prosím obraťte na zákaznický servis  
Advanced Bionics nebo vaše místní zastoupení AB  
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Obrázek na obálce: 
Steve Dawson, uživatel AB

AB uživatelé, členové jejich rodin a přátelé zobrazení v naší brožuře 
nebyli odměňování za poskytnutí svých fotografií a příběhů. Ne 
všechny zmiňované produkty jsou dostupné ve všech oblastech a 
ne všechny popisované funkce jsou dostupné ve všech zařízeních. 
Poraďte se se svým lékařem, která řešení jsou pro Vás nejvhodnější.




