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 2005 בשנת  גבולות,  ופורצת  חדישה  בטכנולוגיה  עכשיו  גרמניה,   HANSATON מבית  הנטענים  השמיעה  מכשירי  סדרת 
כשהוצג הדור הראשון של מכשיר השמיעה הנטען ללא צורך בהחלפת סוללות )AQ EXC( הוא נחשב לפורץ הדרך בתחומו, 
מאז עברו הרבה שנים, הטכנולוגיה השתפרה, הידע נצבר והמכשירים הללו המשיכו לקטוף פרסים בכל תחרות.  היום בשנת 
2021 השיקה לראשונה חברת HANSATON את הדור ה10 של מכשירי השמיעה הנטענים הטובים בעולם והכניסה לתוכם 
את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם מכשירי השמיעה, לרשותכם עומדים 4 רמות טכנולוגיה המתאימות לאורך החיים 
HANSATON מאמינים בהתאמה אישית ומדוייקת של המוצר למשתמש ולא להפך, אל דאגה, כלל מכשירי  של המשתמש, 

השמיעה מיוצרים במפעל בגרמניה באיכות גבוהה.

נועדה לתת מענה לאנשי עסקים ולמשתמשים פעילים מאוד אשר מוצאים את עצמם לרוב        )First) 9 רמה
באינטרקציות חברתיות מאתגרות ודינאמיות, כמו במסעדות, הרצאות, שיחות מרובות משתתפים      

וגם מעידים על עצמם כאוהבי מוזיקה .    

מתאימה מאוד למשתמשים ברמת פעילות רגילה, לאלו שנמצאים רוב שעות היום באינטרקציות     )Comfort) 5 רמה
סביבתיות בודדות, לאלו שלרוב ימצאו בשיחה באזור יחסית שקט, בקבוצה קטנה, מול טלוויזיה או    

בין בני המשפחה.    

נועדה לתת מענה למשתמשים פעילים ברוב שעות היום אשר מוצאים עצמם בסביבה משתנה     )Business) 7 רמה
ודינאמית, אנשים שעבודתם קשורה לתקשורת בין אישית,  אוהבים להינות, לאכול במסעדות ובתי      

קפה, לשמוע הרצאות ועוד.    

רמה טכנולוגית המיועדת למשתמשים שמבלים את רוב זמנם בשיחות אחד על אחד, מול הטלוויזיה     )Economy) 3 רמה
ובאזור שקט שאינו מצריך מסננים רבים.    
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)G\AGC( מספר ערוצים וטווח דינאמי

המצאות בסביבה שקטה

)ADR( טווח הגברה דינאמי

שיחה בקבוצה קטנה

מהירות עיבוד אותות  )מעבד(

שיחה בסביבה מרובת משתתפים

)DSB( זיהוי דיבור דינאמי

מספר כיווני מיקרופון

שיחה אחד על אחד

מספר תוכניות כללי

)Localization( התמצאות סביבתית

CROS טכנולוגיה מסוג

שיחה בסביבה רועשת 

)Auto Music( התאמה למצב מוזיקה

המצאות בסביבה רועשת

)Noise isolation( התאמה מאתגרת
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יכולת קליטת סביבה 360 מעלות ✓✓✓✓
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יכולת קליטת סביבה 90 מעלות ✓✓✓✓
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יכולת קליטת סביבה 220 מעלות ✓✓✓✓

121086

יכולת קליטת סביבה 45 מעלות ✓✓✓✓

Cros+BiCrosCros+BiCrosCros---

SB+2™ זיהוי דיבור ומיקוד בקבוצה ✓✓

SB+1™ זיהוי דיבור ומיקוד ✓✓ ✓

Acclimatization מכיל טכנולוגית ✓✓✓✓

עדכון מכשיר מרחוק )אוטומטי( ✓

Wireless מכיל טכנולוגית ✓✓✓✓

זיכרון AI להסתגלות סביבתית  ✓

BlueTooth מכיל טכנולוגית ✓✓✓✓

TapTap™ מערכת שליטה בהקשה ✓✓✓✓

DSB™  זיהוי דיבור ומיקוד דינאמי ✓


