فوناك ﺻـُﻨﻌﺖ لﺘﺘوافﻖ مﻊ جميﻊ أنواع الهواتﻒ الﺨلوﻳة

Made For All

 AudéoTM B-Directسماعة فوناك الﺠﺪﻳﺪة الﺘﻲ ﻳـُمكن ﻭﺻلها ﻻسلكياﹰ
ﺑﺴهولة ﺑﺄﻱ هاتﻒ محموﻝ أﻭ تلفاﺯ ﻭﻏيرها الكﺜير من ﻭساﺋﻞ اﻹتﺼاﻝ

Audéo B-Direct
TM

من فوناك تﺘوافﻖ مﻊ أﻱ
هاتﻒ محموﻝ أﻭ تلفاﺯ

نحن فﻲ فوناﻙ داﺋماً نسعى لخلق حلول سمعية تغير حياة الكثيرين من األشخاﺹ .أولويتنا التكنولوجية
هﻲ إيجاد سماعات تتكيف بكل سهولة مع أي بيﺌة صوتية أوتوماتيكياً لتمنح مستخدمها جودة صوت
مميزﻩ.
 AudéoTM B-Directهﻲ أول سماعة من فوناﻙ صـُممﺖ بطريقة تـُمكنك من وصلها بسهولة بﺄي هاتف
محمول أو تلفاز من خالل تكنولوجيا البلوتوث لتجعلك مرتبطًا بالعالم من حولك.

• متوافقة مع جميع الهواتف التﻲ تحتوي على تكنولوجيا البلوتوث
• أجﺐ على مكالماتك الهاتفية مباشرة من سماعاتك
• تمتع بالتحدث بالهاتف بحرية دون حمله من خالل استخداﻡ سماعاتك السلكي ًا
”“Hands-free calls
• عـِﺶ تجربة تلفزيونية ﺫات جودة صوتية مميزة من خالل ربط سماعتك مباشرﻩ السلكي ًا
بالتلفاز والكمبيوترات بﺄنواعها وحتى باألجهزة اإللكترونية الترفيهية األخرى

*متوافق مع تكنولوجيا البلوتوث الحديثة  4.2الالسلكية ومعظم الهواتف الخلوية القديمة بتكنولوجيا البلوتوث القديم.

أجب على مكالماتك الهاتفية
مباشرة من سماعاتك مهما
كان نوع هاتفك*
فوناك ...عيش الحياة
بفضل سماعة  Audeo B-Directأصبح من المـُمكن إجراء مكالماتك الهاتفية مـُباشرة من خالل ربط
سماعتك السلكيًا بهاتفك الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث مهما كان نوعه األمر الذي سيمنحك حرية
الحركة أثناء التحدث بالهاتف دون أن تضطر لحمله أو حتى أن تكون بالقرب منه!
عند استقبال مكالمة سوف لن تسمع رنة الهاتف فقط بل ستسمع رنة أخرى من سماعتك وعندها يـُمكنك
اإلجابة على المكالمة أو حتى رفضها بكبسة زر فقط على سماعتك!

*متوافق مع تكنولوجيا البلوتوث الحديثة  4.2الالسلكية ومعظم الهواتف الخلوية القديمة بتكنولوجيا البلوتوث القديم.

تمﺘﻊ ﺑﺘﺠرﺑة تلفﺰﻳونية ﺫاﺕ
جوﺩة ﺻوتية مميﺰة من
ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ سماعﺘك مباشرﻩ
ﻻسلكياﹰ ﺑالﺘلفاﺯ
فوناك ...عيش الحياة
مع أحدث ما توصلﺖ اليه فوناﻙ من الملحقات الالسلكية الخاصة بالتلفاز  Phonak TV Connectorستعيﺶ
تجربة تلفزيونية ال مثيل لها وستستمتع بمـُشاهدة أفالمك المفضلة مع عاﺋلتك وأصدﻗاﺋك بـُمجرد
تشغيله وربطه السلكي ًا بسماعة  ،Phonak Audeo B-Directكما أنه متوافق مع المـُشغالت الﺼوتية
االخرى " "Stereo systemلتتمتع ايضًا باالستماع لكل ما تحﺐ من موسيقى وأﻏانﻲ وﻏيرها الكثير.

الحجم الحقيقﻲ لجهاز Phonak TV Connector

سماعاﺕ تﺘكيﻒ اﻭتوماتيكياﹰ
للﺘﺘﻨاسب مﻊ اﻷﺻواﺕ
من ﺣولك
فوناك ...عيش الحياة

Phonak Audéo B-Direct

تﺄتيك ﺑمﺴﺘوﻳاﺕ أﺩاﺀ ﺛﻼﺙ
ﻭتﺴﻌة ألوان مﺨﺘلفة لﺘﻨاسب
اﺣﺘياجاتك الفرﺩﻳة

تعتمد  Phonak Audeo B-Directفﻲ تشغيلها على نظاﻡ التحسس الذاتﻲ الفريد من فوناﻙ
" "AutoSense OSالذي يلتقط جميع األصوات من البيﺌة الﺼوتية المحيطة ويكيـّف سماعتك تبعًا لها
اوتوماتيكياً.
تمتع بجودﻩ صوتية فاﺋقة أينما تﺄخذﻙ الحياة!
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الحجم الحقيقﻲ لسماعة Phonak Audéo B-Direct

يـُمكنك أيضًا التحكم بضبط سماعاتك من خالل هاتفك
الذكﻲ* من خالل تطبيق  Phonak Remote appالجديد.

ﺿبط مستوى الﺼوت لكل جهة

*متوافق مع تكنولوجيا البلوتوث الحديثة  4.2الالسلكية ومعظم الهواتف الخلوية القديمة بتكنولوجيا البلوتوث القديم.

عيش الحياة
نتحسس ونشعر حاجة األفراد الذين يعتمدون على خبراتنا وابتكاراتنا وعنايتنا .نتحدى
بإبداع حدود التقنيات المعروفة لنطور اجهزة سمعية تساعد األفراد على فهم التجارب
الغنية بالحياة.
تفاعل بحرية ،تواصل بثقة وعيش الحياة

www.phonak.com

