
Phonak CROS P   
Μια λύση Paradise για μονόπλευρη βαρηκοΐα

 Ανακαλύψτε ξανά τη μαγεία του ήχου
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   Ανακαλύψτε 
ξανά το θαύμα 
των ήχων 
με το Phonak 
CROS P
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Είναι δύσκολο να ακούμε μόνο από το ένα αυτί. 
Η προσπάθεια παρακολούθησης μιας συζήτησης 
ή αναγνώριση ομιλίας ενός συνομιλητή που βρίσκεται 
στη πλευρά του αδύναμου αυτιού, μπορεί να σας 
ταλαιπωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση, το Phonak 
CROS P, η λύση για τη μονόπλευρη βαρηκοΐα, μπορεί 
πραγματικά να κάνει τη διαφορά, όχι μόνο στην 
ποιότητα της ακοής σας αλλά και στην ποιότητα ζωής 
σας συνολικά.

 Οφέλη των συσκευών CROS για τη μονόπλευρη 
βαρηκοΐα: 1*

•  Παρακολούθηση** 
συζητήσεων από όποια 
κατεύθυνση κι αν 
προέρχονται.

•  Καλύτερη ακοή από το 
αδύναμο αυτί, ακόμα 
και σε θορυβώδες 
περιβάλλον.

•  Καλύτερη αντίληψη των 
ήχων του περιβάλλοντος 
που φτάνουν στο 
αδύναμο αυτί

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow:  
A Systematic Review of CROS /  BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22–25. 
Retrieved from https: / /  www.hearingreview.com /  inside-hearing /  research /  head, 
accessed August 9, 2021.

*  Χρήση του συστήματος CROS συγκριτικά με μη χρήση ακουστικού βαρηκοΐας. 

**  Παρακολούθηση – εννοούμε την αντίληψη των συζητήσεων από τον χρήστη, έτσι ώστε 
να δώσει προσοχή. 

Ακούμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα
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 Το CROS P μεταφέρει τον ήχο και τις ομιλίες, επιτρέποντας 
στο καλό σας αυτί να έχει πρόσβαση σε ήχους και από τις 
δύο πλευρές.  Αν έχετε φυσιολογική ακοή ή βαρηκοΐα που 
επιδέχεται βοήθημα από το ένα αυτί και σοβαρής μορφής 
βαρηκοΐα από το άλλο, τότε το CROS P είναι ό, τι καλύτερο 
για εσάς. Θα μπορείτε να ακούτε τον σύντροφο ή τον 
συνάδελφό σας μέσα σε μια θορυβώδη καφετέρια, ακόμα 
κι αν μιλούν από την πλευρά του αδύναμου αυτιού σας. 

Αποτελείται από δύο μέρη:

 1    Το CROS, με μικρόφωνο που συλλαμβάνει ήχους 
και φωνές από την πλευρά του αδύναμου αυτιού 
και τις μεταδίδει ασύρματα στο ακουστικό 
βαρηκοΐας. 

 2    Το ακουστικό βαρηκοΐας Audéo Paradise, που 
δέχεται τους ήχους από την πλευρά του αδύναμου 
αυτιού και τις αναπαράγει στο λειτουργικότερο αυτί. 

CROS σημαίνει αντίπλευρη όδευση 
σήματος

Κάνουμε το καλό, ακόμα καλύτερο!



Phonak  
CROS P

Aσύρματη μεταβίβαση

Ακουστικό βαρηκοΐας  
Phonak Audeo P

1
 2
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* Σε σύγκριση με το Phonak Audéo™ Marvel.

** Χρήση του συστήματος CROS συγκριτικά με μη χρήση ακουστικού βαρηκοΐας. 

***  Παρακολούθηση – εννοούμε την αντίληψη των συζητήσεων από τον χρήστη, έτσι ώστε 
να μπορεί να λάβει μέρος σε αυτές. 

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow:  
A Systematic Review of CROS /  BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22–25. 
Retrieved from https: / /  www.hearingreview.com /  inside-hearing /  research /  head, 
accessed August 9, 2021.

Το Phonak CROS P βασίζεται στην αποδεδειγμένη 
απόδοση της τεχνολογίας Phonak Paradise. Το Paradise 
πετυχαίνει μια απαράμιλλη ακουστική εμπειρία* 
σε ακόμα περισσότερες περιστάσεις. Η σύζευξη του 
CROS P με το ακουστικό βοήθημα Audéo Paradise σάς 
επιτρέπει να ακούτε τους ήχους γύρω σας και να 
παρακολουθείτε*** συζητήσεις, ανεξάρτητα από ποια 
κατεύθυνση προέρχονται. 1** 

Το CROS P χρησιμοποιεί AutoSense OS™ 4.0 – 
το αποκλειστικό λειτουργικό σύστημα της Phonak. 
Το AutoSense OS ανιχνεύει αυτόματα το περιβάλλον 
και ρυθμίζει την ακοή σας αναλόγως. Εναρμονίζει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το Binaural 
VoiceStream Technology™, επιτρέποντας στο CROS P 
να μεταφέρει ασύρματα τους ήχους από την πλευρά 
του αδύναμου αυτιού προς το ακουστικό βαρηκοΐας 
στο λειτουργικότερο αυτί. Αυτός ο συνδυασμός των 
χαρακτηριστικών της Phonak σάς επιτρέπει να ακούτε 
τους αγαπημένους σας, ανεξάρτητα από το αν μιλάνε 
στην πλευρά όπου η ακοή είναι πιο αδύναμη, έτσι ώστε 
να βρεθείτε και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης. 

Η λύση Paradise για τη μονόπλευρη 
βαρηκοΐα
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  Το iOS® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπoρικό σήμα 
της Cisco Systems, Inc. και /    ή των συνεργαζόμενων εταιρειών στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

  Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

  Το όνομα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, 
Inc. και κάθε χρήση αυτών από τη Sonova AG γίνεται κατόπιν αδειοδότησης. 

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS /  
BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22–25. Retrieved from 
https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, accessed August 9, 2021.

* Χρήση του συστήματος CROS συγκριτικά με μη χρήση ακουστικού βαρηκοΐας. 

**  Παρακολούθηση – εννοούμε την αντίληψη των συζητήσεων από τον χρήστη, έτσι ώστε 
να δύναται να τις κατανοήσει.

Η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί 

Το σύστημα CROS P έχει καθολική συνδεσιμότητα σε smartphones, 
τηλεοράσεις, μικρόφωνα Roger™ και πολλά άλλα, επιτρέποντάς σας 
να απολαμβάνετε hands-free τηλεφωνικές κλήσεις ή απευθείας 
μετάδοση περιεχομένου από iOS®, Android™ και άλλες συσκευές 
που διαθέτουν Bluetooth®. Αυτή η λύση είναι εύκολη στη χρήση 
και περιλαμβάνει ένα επαναφορτιζόμενο μοντέλο.  
Απλά το ενεργοποιείτε και τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα. 

 Βασικά οφέλη του Phonak CROS P: 

•  Αποδεδειγμένη απόδοση Paradise
•  Βελτιωμένη κατανόηση ομιλίας σε θορυβώδες περιβάλλον1*
•  Παρακολούθηση** συζητήσεων από όποια κατεύθυνση 

κι αν προέρχονται1*
•  Καθολική συνδεσιμότητα σε smart 

phones, τηλεοράσεις, μικρόφωνα 
Roger και πολλές άλλες συσκευές 
που διαθέτουν Bluetooth

•  Εύχρηστο
•  Επαναφορτιζόμενο
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1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow:  
A Systematic Review of CROS /  BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22–25. 
Retrieved from https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, 
accessed August 9, 2021.

2  phonak.com/compatibility, πάνω από 6800 συμβατά μοντέλα, Μάρτιος 2021

 Συζητήσεις σε θορυβώδες περιβάλλον

Το CROS P σάς επιτρέπει να ακούτε καλύτερα σε θορυβώδες 
περιβάλλον1, ειδικά όταν η ομιλία προέρχεται από την πλευρά του 
αδύναμου αυτιού. Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του Paradise σάς 
βοηθούν  να εστιάσετε στην ομιλία όταν το χρειάζεστε περισσότερο.

 Απάντηση σε τηλεφωνήματα με ένα άγγιγμα

Το σύστημα CROS P μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από 6800 
μοντέλα smart phone2 και συσκευές που διαθέτουν Bluetooth®, 
μετατρέποντας αυτή τη λύση ακοής σε ασύρματα ακουστικά.  Με ένα 
απλό άγγιγμα του αυτιού σας,  μπορείτε ακόμα και  να απαντάτε 
σε τηλεφωνήματα, να κάνετε παύση και να ξεκινήσετε και πάλι 
τη μετάδοση μουσικής ή να ενεργοποιήσετε εφαρμογές 
υποστήριξης φωνής.

 Περπατώντας στον δρόμο

Το CROS P ενισχύει την αντίληψη των ήχων όταν περπατάτε στον 
δρόμο,  καθώς σάς επιτρέπει να ακούτε ήχους και από τις δύο 
πλευρές.  Αυτό σημαίνει ότι  μπορείτε να είστε στο επίκεντρο της 
συζήτησης  χωρίς να ανησυχείτε για το ποιο είναι το ιδανικό σημείο 
να σταθείτε. Το CROS P σάς επιτρέπει να ακούτε ήχους από όπου κι 
αν προέρχονται. 

Το Phοnak CROS P σε διαφορετικές 
περιστάσεις
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Το CROS P είναι διαθέσιμο σε δύο διακριτικά μοντέλα που 
εφαρμόζουν άνετα πίσω από το αυτί.

•  Το CROS P-13 προσφέρει μακρά ζωή μπαταρίας, με τη 
χρήση της αναλώσιμης μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρα. 

•  Το CROS P-R προσφέρει 12,5 ώρες ακοής και από τις δύο 
πλευρές και το Tap Control χωρίς προβλήματα μπαταρίας. 

Για το λειτουργικό αυτί, μπορεί να γίνει σύζευξη 
με τα βοηθήματα ακοής Audéo P-13, P-R ή P-RT.

Phonak CROS P-R

Phonak CROS P-13

Εφαρμογή στο δεξί ή το αριστερό αυτί!
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Το CROS-P διατίθεται σε οκτώ χρώματα που ταιριάζουν 
στις ανάγκες σας:

Ταιριαστές αποχρώσεις

Sand Beige 
P1

Beige 
01

Velvet Black 
P8

Graphite Gray 
P7

Silver Gray 
P6

Champagne 
P5

Chestnut 
P4

Sandalwood 
P3
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Επωφεληθείτε στο έπακρο από το 
Phonak σας CROS P 

Είτε αποκτήσατε μόλις CROS για πρώτη φορά, είτε 
αναβαθμίζετε από προηγούμενο σύστημα CROS, 
παρακάτω θα βρείτε κάποιες σημαντικές συμβουλές.

 1  Μιλήστε με τον ακοολόγο σας.  
Ο ακοοπροθετιστής σας θα διασφαλίσει ότι οι 
ρυθμίσεις σας είναι οι κατάλληλες. Αν βρεθείτε 
σε καταστάσεις όπου πιστεύετε ότι ο ήχος δεν ήταν 
απολύτως σωστός, απευθυνθείτε στον ακοολόγο σας 
για να ρυθμίσει το CROS P με τρόπο που να σας 
ταιριάζει καλύτερα.  

 2  Δώστε χρόνο  
Η προσαρμογή σε κάθε τι καινούργιο θέλει χρόνο, 
είτε πρόκειται για ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, 
είτε για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Η προσαρμογή 
στο CROS P δεν διαφέρει. Τα πάντα θα ακούγονται 
διαφορετικά στην αρχή, επομένως θα χρειαστεί λίγη 
υπομονή. 

 3  Δοκιμάστε διαφορετικές καταστάσεις  
Ξεκινήστε από το περιβάλλον με το οποίο είστε 
περισσότερο εξοικειωμένοι και μετά δοκιμάστε 
διαφορετικές καταστάσεις. Υπήρξε κάποιο 
περιβάλλον που αποφύγατε λόγω βαρηκοΐας; 
Δείτε πώς το CROS P κάνει τη διαφορά 
στο επίπεδο άνεσης.
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 4  Πείτε το στην οικογένεια και στους φίλους σας  
Ενημερώστε τους άλλους ότι προσαρμόζεστε 
σε κάποιο καινούργιο ακουστικό βαρηκοΐας και ότι 
ίσως χρειαστείτε χρόνο να το συνηθίσετε. 

 5  Κάντε ένα διάλειμμα.  
Αν έχετε μονόπλευρη βαρηκοΐα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ίσως ο εγκέφαλός σας 
χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Μπορείτε 
να κάνετε διάλειμμα αν το χρειάζεστε, αλλά 
να θυμάστε ότι, όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε 
το νέο σας CROS P, τόσο το καλύτερο.
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Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20 
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa · Switzerland

 life is on 

Στη Phonak πιστεύουμε ότι καλή ακοή σημαίνει καλύτερη ποιότητα 
ζωής και ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κανείς 
να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο. Για περισσότερα από 70 χρόνια, 
εργαζόμαστε με πάθος για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου η ζωή είναι 
για όλους ωραία. Οι καινοτόμες λύσεις ακοής που προσφέρουμε έχουν 
σχεδιαστεί για ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων 
βαρηκοΐας, έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται κοινωνικά και να 
ανθίζουν πνευματικά και ψυχικά. 

www.phonak.com


