Порівняння процесорів Cochlear™ Nucleus®
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Тривалість
роботи батареї

До 80 годин роботи

До 60 годин роботи

До 60 годин
роботи

Сумісність із
імплантами

Сумісний із CI500,

Сумісний із CI500,

ForwardFocus

Сумісний із iPhone
та Android
—
Бімодальна,
білатеральна
потокова передача
Вага

CI24RE, CI24R та CI24M

CI24RE, CI24R та CI24M
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—

За допомогою
смартфона чи
технології True
Wireless
Найлегший
завушний звуковий
процесор

Використання
телефону За допогою смартфону
потокова передача Iphone чи Android
через смартфон

За допомогою
технології True
Wireless
Найлегший
позавушний звуковий
процесор

Так, із безпровідною
гарнітурою Cochlear

Сумісний із
усіма моделями
імплантів
—
За допомогою
технології True
Wireless
Nucleus 7 є на
24% легший

Так, із безпровідною
гарнітурою Cochlear

Cochlear™
Nucleus 5

Cochlear™
Nucleus Freedom

Завушний звуковий
процесор

Завушний звуковий
процесор

—

—

До 60 годин
роботи
Сумісний із CI500,
CI24RE, CI24R та CI24M

—

—

Nucleus 7 є на
27% легший

—

Чому це має значення?
Обирайте звуковий процесор відровідно від
ваших потреб

—

SmartSound IQ із технологією SCAN автоматично
налаштовується до вашого середовища, так, щоб
ви мали найкращий слух, де б це не було

—

ForwardFocus - додаткова функція, що
розроблена для покращення слуху в складних
умовах. Просто вкпючіть ForwardFocus через ваш
Smart App, коли ви хочете зменшити шум, що
навколо вас і зосередитися на розмові віч-на-віч

До 60 годин роботи
Сумісний із
усіма моделями
імплантів

Насолоджуйтесь довшим активним днем з Nucleus
7. Тривалість роботи від батареї є індивідуальною і
залежить від активності використання
Cochlear гордиться інноваціями та якістю, прагне
забезпечити вас найновішими технологіями
зараз та в майбутньому без потреби додаткових
операцій

—

Передавайте телефонні дзвінки, музику на
сумісні девайси Iphone та Android

—

Передавайте телефонні дзвінки чи музику
безпосередньо до обох вух

Nucleus 7 є на
43% легший

—

Обидва звукові процесори Nucleus 7 та Kanso
є надзвичайно легкими для комфортного
носіння упродовж усього дня, навіть на
найменших вушках
Якщо ви маєте сумісний Iphone чи Android, ви
можете передавати звук безпосередньо на ваш
звуковий процесор Nucleus 7 без додаткового
обладнання.
Бездротова телефонна кліпса завдяки технології
Bluetooth дозволяє під'єднуватися до смартфону
та передавати дзвінки та музику

Порівняння процесорів Cochlear™ Nucleus®

Cochlear™
Nucleus Freedom®

Cochlear™
Nucleus®7

Cochlear™
Nucleus Kanso®

Cochlear™
Nucleus 6

Так

Так

Так

Аксесуари для
фіксації

Snugfit, Hugfit,™ Koala
Clip, Safety Cord/Line,
Hair clip, Earmold and
Headworn Adaptors

Safety Cord/Line,
Hair clip, Headband

Snugfit, Mic Lock,
LiteWear

Snugfit, Mic Lock,
LiteWear

Snugfit, Mic Lock, LiteWear

Міні мікрофон

Так

Так

Так

Так

—

Передаючи звук безпосередньо до вашого звуко
вого процесора, Міні Мікрофон допомагає
підтримувати розмову в шумному оточенні

Дистанційне
керування

Nucleus Smart App
чи дистанційний
контролер

—

Чітко керуйте вашим слухом. Вам не потрібен
дистанційний контролер, якщо у вас процесор
Nucleus 7 та наявний смартфон Iphone чи Android

TV стример

Так

—

TV стример передає звук безпосередньо із
телевізора до вашого процесора

Колірна гама

5 колірних варіантів

Ключові
особливості
FM сумісність

Listen to the
Processor

Yes

Cochlear™
Nucleus 5
Так

Дистанційний
Дистанційний
Дистанційний контролер
контролер чи
контролер чи
чи дистанційний
дистанційний асистент дистанційний асистент
асистент

Так

8 колірних варіантів
—

Так

5 колірних варіантів
Yes
CP910 only

—

Так

5 колірних варіантів

6 колірних варіантів

Yes

Yes

Will be obsoleted
in 2019*

Obsolete

Чому це має заначення?
Особливо допоміжне в класних кімнатах, FM
система забезпечує покращення слуху в шумних
ситуаціях
Найновіший звуковий процесор пропонує
різноманітні методи фіксації, щоб
задовольнити потреби та забезпечити
активний стиль життя

Вибирайте віддтінок, який найкраще підходить
до вашого стилю
Monitor earphones allow parents to check the sound quality
and effectiveness of their child’s sound processor.

