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Świat, w którym na co dzień żyjemy, jest pełen dźwięków, których słuchając czerpiemy dużo
radości i które wpływają na nasze poczucie humoru, czy też słuchamy ich po to, by czuć się bezpiecznie i komfortowo. Ograniczony do nich dostęp powoduje, że musimy w wielu przypadkach
przerwać rozmowę z przyjaciółmi lub nauczycielem w szkole, zakończyć rozmowę przez telefon,
a jeszcze w innym przypadku odmówić uczestniczenia we wspólnym oglądaniu ulubionego filmu,
ponieważ nie rozumiemy dźwięku z telewizora.
Nowe akcesoria bezprzewodowe do procesora
dźwięku Nucleus 6 pomogą przełamać wszystkie
bariery w słuchaniu dźwięków, na jakie napotykacie
się w swoim codziennym życiu.
Gama akcesoriów bezprzewodow ych obejmuje
Mini Mikrofon, Klips Telefoniczny oraz TV Streamer
(przekaźnik telewizyjny). Te trzy niesamowite rozwiązania gwarantują natychmiastową poprawę słyszalności dźwięków w trudnych sytuacjach akustycznych, dzięki czemu użytkownik implantu może się
skupić na tym, co ważne.
Technologia 2,4 GHz, na której opierają się dostępne akcesoria bezprzewodowe, jest nam dobrze znana z takich rozwiązań jak Bluetooth i Wi-Fi. Taki rodzaj komunikacji zapewnia bezpieczne
i efektywne połączenie z procesorem, bez dodatkowych zakłóceń dźwięku i bez dodatkowych kabli, dźwięk dociera bezpośrednio z akcesorium do
procesora dźwięku.

Mini Mikrofon może być również podłączony do
urządzeń zewnętrznych audio, np. MP3 lub komputera, dzięki czemu użytkownicy czują pełną swobodę, gdy słuchają swojej ulubionej muzyki.

Mini Mikrofon

TV Streamer (przekaźnik telewizyjny)

Słuchanie w hałaśliwym otoczeniu lub z pewnej odległości np. w przedszkolu, na zajęciach grupowych,
w klasie, w biurze czy w restauracji dla wielu z Was
może sprawiać pewne niedogodności. Mini Mikrofon,
którego zasada działania jest zbliżona do dobrze Wam
znanych systemów FM, daje odbiorcom tę ogromną
zaletę, że dźwięki trafiają bezpośrednio do procesora
dźwięku, czego efektem jest pełne zrozumienie mowy
kierowanej do nas.

TV Streamer zapewnia wyraźne i zrozumiałe słyszenie
dźwięku stereo, który dociera z telewizora do waszego
procesora dźwięku, jednocześnie umożliwiając prowadzenie rozmów z osobami przebywającymi wokół
was. Oznacza to, że głośność dźwięku z telewizora
jest indywidualnie dostosowana do własnych potrzeb,
a przy okazji można cieszyć się oglądaniem swojego
ulubionego programu, jednocześnie dyskutując o nim
z najbliższymi osobami w tym samym czasie.
O mawiane pow y żej akcesor ia bezpr zewodowe są teraz dostępne dla procesorów dźwięku
Nucleus 6 oraz Baha 4.

Klips Telefoniczny
Funkcja bezprzewodowego połączenia Bluetooth
z telefonem to przede wszystkim znaczna poprawa komfortu podczas rozmów telefonicznych i wyrazistość dźwięku, który dociera bezpośrednio do
procesora dźwięku. Klips telefoniczny jest idealnym rozwiązaniem, gdy chcemy odebrać połączenie i rozmawiać bez wyciągania naszego telefonu
z kieszeni. Dla osób jeszcze bardziej wymagających
klips umożliwia również bezprzewodowe słuchanie
muzyki, którą mamy w telefonie. Małe i lekkie urządzenie idealnie sprawdzi się w samochodzie, w pracy lub podczas spędzania czasu wolnego.

Użytkownicy procesorów dźwięku Nucleus 6, po
zakupie jednego z akcesoriów powinni zgłosić się
do firmy Medicus lub do swojej kliniki w celu uruchomienia funkcji obsługującej komunikację bezprzewodową w procesorze oraz pilocie zdalnego
sterowania CR230.

