Özellik Tablosu
BELTONE FIRST 17

BELTONE FIRST 9

Dijital Sinyal İşlemleyici Entegre Devre (DSP-IC)

Coyote 4.5.3

Coyote 4.5.3

Geniş Dinamik Aralık Kompresyonu
(Giriş Kompresyonu)

Rapid 17

Rapid 9

WDRC Zaman Sabitleri

Heceli, Normal, AVC

Heceli, Normal, AVC

Çıkış Kompresyonu

1) Genel Güç
2) 17 kanalda

1) Genel Güç
2) 9 kanalda

İşitme

Gürültüde Konuşma
CrossLink Direksiyonalite

Var

Yok

Uzaysal Direksiyonalite

Var

Yok

Adaptif Direksiyonalite

Adaptif,
15 noktada Akıllı Bant

Adaptif,
15 noktada Akıllı Bant

Sabit Direksiyonalite

Hyperkardioid

Hyperkardioid

Band-Split Direksiyonalite*

Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekansı

Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekansı

Direksiyonel / Omni Mikrofon Değişimi

Konuşma Tarayıcı Pro

Konuşma Tarayıcı Pro

Direksiyonel Bant Genişliği Modeli

Akıllı Bant Yönlendirme

Akıllı Bant Yönlendirme

Çevresel Programlar

4

4

Gürültü Azaltımı

Ses Temizleyici Pro
(5 seçenek)

Ses Temizleyici Pro
(5 seçenek)

Feedback Bastırma

Feedback Silici ve Islık Kesici (5
seçenek)

Feedback Silici (5 seçenek)

Direksiyonel Mikrofon seçenekleri

İşitme Konforu

Genişletme

Susturucu, 17 kanal analizi

Susturucu, 9 kanal analizi

Rüzgar Sesi Azaltma

4 seçenek

3 seçenek

Çevresel Kazanç Yönlendirme

Akıllı Kazanç Pro (7 ortam)

Akıllı Kazanç (7 ortam)

Frekans Alçaltma

Ses Değiştirici

Ses Değiştirici

Adaptasyon

Senkronize Kazanç

Senkronize Kazanç
iPhone ile Doğrudan Bağlantı

Ek Özellikler
Bağlanabilirlik

iPhone ile Doğrudan Bağlantı

Kulaklararası Senkronizasyon

Var

Var

Asimetrik Telefon**

Var

Var

Sesli Uyarılar

Var

Var

Otomatik Telefon

Var

Var

Tinnitus Breaker Pro

Var

Var

Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)

Var

Var

Beltone Doğrudan TV Bağlantısı 2

Var

Var

Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2

Var

Var

Beltone Doğrudan Uzaktan Kumanda 2

Var

Var
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Beltone First; iOS 7.X ya da daha
yeni sürüm kullanılan iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad
(4. nesil), Retina ekranlı iPad mini,
iPad mini ve iPod touch (5. nesil)
ile uyumludur. Apple, Apple logosu,
iPhone, iPad ve iPod touch; Apple
Inc.’nin markasıdır ve ABD ve diğer
ülkelerde tescillidir. App Store,
Apple Inc.’nin hizmet markasıdır.
Android Google Inc.’nin ticari
markasıdır. Dolby ve çift D sembolü
Dolby Laboratories’in tescilli
markasıdır.

Beltone. Herkes iyi işitme hakkına sahiptir.
Beltone’un yolculuğu 1940’ta; kurucusu, en iyi
arkadaşının yeniden duyabilmesi için bir cihaz
arattığında başlamıştır. Ve 1940 yılından bugüne
Beltone, işitme sorunu olan kişilere hizmet veren
profesyonellere bilgi, araç, servis ve eğitimi sağlamakta;
kaliteli işitmeye yönelik hizmetlerini her gün daha çok
kişiye ulaştırmaktadır. Bunun için bireysel ihtiyaçlarınızı
asla göz ardı etmeden teknik olarak sizin için en uygun
işitme çözümlerini üretiyoruz. İlkemiz, hiç kimsenin
daha iyi işitme olanağından mahrum bırakılmaması
gerektiğidir.

Beltone First Dispenser Brochure_TR1_210214

Kablosuz Aksesuarlar

Beltone First

™

İşitme teknolojisinde öncü

İşitme
cihazlarında
çıtayı yükseltiyoruz
Ay’a ilk kez adım atmak, Einstein’ın teorileri, Everest’e tırmanış... Bizi en iyi işitme
teknolojisini geliştirmeye iten de işte bu öncü ruhtur. Beltone First de, çığır açan bir şey
yaratma isteğimizin; yani işitme cihazlarındaki ses kalitesi, kullanım konforu ve bağlantı
özelliklerine yeni standartlar getirme isteğimizin bir sonucudur.
Küçüklüğüyle neredeyse görünmeyen ve hissedilmeyen bir işitme cihazı tasarladık. Sahip
olduğu daha dayanıklı muhafaza ve HPF80 NanoBlock sayesinde günlük hayatın yıpratıcı
tüm etkilerine karşı sağlam kalıyor. Ve o kadar çeşitli kablosuz bağlantı imkanı sunuyor
ki işitme cihazı kullanıcıları işitme cihazlarını iPhone®, iPad® ya da iPod touch®’larından
kontrol edebiliyor.
Beltone First, işitme kayıplarının %90’ından fazlası için uygundur ve kişisel ihtiyaca göre
ayarlanabilir. İşitme cihazı kullanıcılarının hayattan zevk almasını ve söylenen her şeyi, her
durumda duymalarını sağlayan da bu ayrıcalıktır.

Kodu tarayın ve
Beltone First
videosunu izleyin

Işitme cihazı kullanıcıları
iPhone’dan gelen 			
telefon konuşması, müzik 			
ve video seslerini doğrudan
Beltone First işitme cihazlarında
duyabilirler.

iPhone’a doğrudan
bağlanan ilk işitme cihazı
Beltone First’ün sektöründe öncü 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği sayesinde, işitme cihazı kullanıcıları iPhone’dan gelen
sesleri artık herhangi bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan işitme cihazlarında duyabilecekler. Güçlü kablosuz bağlantı ve en
yeni, gelişmiş kablosuz radyo teknolojisini kullanarak, telefon konuşmalarını ya da istedikleri diğer sesleri yüksek çözünürlüklü
stereo olarak doğrudan işitme cihazlarına aktarabilecekler. Bu fonksiyon Apple® cihazlarında en yeni iOS sürümüne özel olarak
geliştirildiği için, faydalanmak için herhangi bir uygulama indirmek zorunda kalmayacaklar. Her şey kullanımlarına hazır olacak.
Tam kapsamlı bir aksesuar serisi olan Beltone 2.4 GHz Kişisel Kablosuz AğTM ile birlikte, hem işitme cihazı kullanıcılarınızı
iletişimde daha özgür kılacak, hem de sizin satışlarınıza katkı sağlayacak.

iPhone Yoluyla Doğrudan Kişiselleştirme
İşitme cihazı kullanıcıları iPhone ile doğrudan bağlantının
daha çok işlevinden yararlanmak için Beltone HearPlus
uygulamasını indirebilirler. Bu uygulamayı uzaktan
kumanda gibi kullanarak işitme cihazı programlarını ve ses
şiddetini değiştirebilirler ve kayıp işitme cihazlarının yerini
tespit edebilirler.
Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2 ve
SmartRemote
Doğrudan Telefon Bağlantısı 2, kablosuz iletişimi son
derece net bir ses kalitesiyle sağlar ve bir nevi uzaktan
kumanda gibi çalışır. Tek tuşa basarak telefonda
konuşmak, program değiştirmek ya da ses şiddetini
ayarlamak çok kolaydır. Ayrıca işitme cihazı kullanıcıları
Telefon Bağlantısı 2 ile birlikte SmartRemote uygulamasını
kullanarak, AndroidTM telefonlarını tam kapsamlı bir
uzaktan kumandaya dönüştürebilirler. Telefonda iletişim
bundan daha kolay olamazdı.

Beltone Doğruda
myPAL

Beltone Doğrudan
Telefon Bağlantısı 2

Beltone Doğrudan Tv Bağlantısı 2
Doğrudan Tv Bağlantısı 2, televizyondan aldığı yüksek
kaliteli stereo sesi, neckloop ya da başka yardımcı
bir alete gerek kalmadan doğrudan işitme cihazlarına
aktarır. Doğrudan Tv Bağlantısı 2 ayrıca müzik setleri ve
bilgisayarlarla da çalışır. Yalnızca Beltone’da bulabileceğiniz
Dolby® Digital Dönüştürme özelliği sayesinde ise
neredeyse tüm televizyonlarla uyumludur.
Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)
Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL), konuşma seslerini, müziği
ya da herhangi bir sesi doğrudan işitme cihazlarına
aktaran bir yardımcıdır. İster sosyal bir etkinlikte, ister bir
konferansta ya da konuşmada olsunlar; Beltone myPAL’i
duymak istedikleri kişinin yakasına tutturmaları ya da
yakınına koymaları yeterlidir.

Beltone Doğrudan
TV Bağlantısı

Beltone Doğrudan

Uzaktan Kumanda

Beltone First o kadar küçüktür ki
kulağın arkasında neredeyse kaybolur

İlk tercih
Çok küçük, çok akıllı, çok sağlam
Piyasadaki en küçük RIE işitme cihazlarından olan minik,
zarif Beltone First, kulağın arkasına öyle hafif oturur
ki işitme cihazı kullanıcısı varlığını bile unutur. Küçük
ama sağlam gövdesi ise hayatı dolu dolu duymalarını
sağlayan en yeni teknolojiler ile donatılmıştır.

Üst düzey koruma için HPF80 NanoBlock
İşitme cihazının hoparlör de dahil her bir parçası
koruyucu bir tabakayla kaplıdır. Bu tabaka nem ve
terden koruyarak cihazın ömrünü uzatır, böylelikle
işitme cihazı kullanıcısının aradığı üst düzey güvenilirliği
de sağlar. Kısacası Beltone First, parkta yapılan kısa bir
yürüyüşü de, maratonu da kaldırabilir.

Beltone First, tasarımında da yenilikçi özelliklere sahiptir:
Muhafazası günlük hayatın tüm yıpratıcı etkilerine karşı
sağlam kalır ve kullanımı kolay, güçlü bir hoparlör kilidine
sahiptir.
Tasarımında kullanılan silikon bazlı yeni mikrofonlar
sayesinde, ısı ve nem değişiklikleri gibi çevresel
etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Tasarımda yapılan
bu iyileştirme, işitme cihazının ömrü boyunca daha iyi
direksiyonaliteye sahip olmasını sağlar.

HPF80 NanoBlock sayesinde işitme
cihazının üzerinde nem, ter ve kir tutunamaz.

Mükemmel ses kalitesinde öncü
Beltone 1940 yılından bu yana insanların daha iyi işitmesini sağlayacak teknolojiler geliştirmektedir. Beltone First
de hemen hemen tüm işitme cihazı kullanıcılarının işitme ihtiyaçlarını karşılayabilecek son yeniliktir. Mükemmel
ses kalitesine sahip, çevresini analiz eden, akıllı ve küçük işitme cihazlarıyla bilinen Beltone geleneğinin en yeni
temsilcisidir.
Yeniliklerle dolu
Daha iyi işitme, daha iyi insan ilişkileri demektir. Biz
de bunu bilerek, bu minik işitme cihazını işitme cihazı
kullanıcılarına berrak, canlı ve detaylı ses vermesi için en
yeni teknolojilerle donattık.
Bu akıllı özellikler ilk kez işitme cihazı kullanacakların
alışmasını kolaylaştıracağı gibi, size de mevcut işitme
cihazı kullanıcılarını cihazlarını yenilemeye ikna için
birçok neden sağlayacak.
CrossLink Direksiyonalite: Sesleri beyne doğal
işitmede olduğu gibi iletir. Beltone First, işitme cihazı
kullanıcısının çevresini sürekli tarayarak direksiyonalite
ayarlarını otomatik olarak ortama adapte eder. Bu

şekilde işitme cihazı kullanıcısı, işitmesini zenginleştiren
çevresel sesleri kaybetmeden konuşma seslerine
odaklanabilir. Bu özellik hangi seslerin önemli olduğuna
cihazların değil, kullanıcının karar vermesini sağlar.
Siren ya da yardım çağrısı gibi güvenlik açısından önemli
gördüğümüz seslerden haberdar olmak istediğimiz
durumlarda bu önemlidir.
Akıllı Kazanç Pro: İşitme cihazı işitilen ortamda bir
değişiklik tespit ettiğinde otomatik olarak kazancı artırır
veya yükseltir ve/veya gürültü azaltımı ayarını değiştirir.
Böylelikle işitme cihazı kullanıcınız sürekli ayarları
değiştirmek zorunda kalmaz.

Ses Temizleyici Pro: Akıllı Kazanç Pro ile birlikte
çalışarak istenmeyen gürültüyü yok eder ve temiz
bir akustik sinyal sağlar. İşitme cihazı kullanıcısının
konuşmaların tamamını dikkat dağıtan sesler olmadan
duymasını sağlar.
Feedback Silici Islık Kesici ile birlikte çalışarak, işitme
cihazı kullanıcısı telefondayken ya da sevdiği birine
sarılırken istenmeyen gürültüleri ve ıslık sesini önler.
İki Cihaz Arası Senkronizasyon: Bir cihazdaki
program ve ses şiddeti değişikliklerini otomatik olarak
diğer cihazda da uygular. Kullanıcının diğer cihazını
da ayarlamasına gerek kalmaz. Akıllı Kazanç Pro ve
Ses Temizleyici Pro ile birlikte, cihazın doğru ayarlarda
çalışmasını sağlar.

Ses Değiştirici: Duyulması zor olan yüksek frekanslı
sesleri, ses spektrumunun daha küçük bir alanına
sıkıştırarak daha kolay duyulmalarını sağlar. Bu da işitme
cihazı kullanıcılarınıza hayatlarındaki önemli ayrıntıları
kaçırmak yerine ses spektrumunun tamamını algılama
zevkini yaşatır.
Senkronize Kazanç: İlk kez işitme cihazı kullanacak
kişilerin başlarda yüksek sesten rahatsız olmaması için,
kazanç ayarlamalarına daha kolay alışmalarını sağlar.
Kazançtaki değişiklik yavaş yavaş gerçekleşir, işitme
cihazı kullanıcınızın yaşam tarzına göre bu süreçte
değişiklik de yapabilirsiniz. Senkronizasyon özelliği
sayesinde iki cihaz bu ayarlama esnasında senkronize
kalır. Yani kazanç kişinin ihtiyacına göre adapte edilirken,
cihazlar aynı noktada eşitlenir.

Kodu tarayıp
bu özellikleri anlatan
videolarımızı izleyin

İşitme cihazı kullanıcılarının %90’dan
fazlasına uyan ilk RIE işitme cihazımız
Beltone First piyasadaki en çok yönlü işitme cihazıdır.
Ultra power hoparlörü hafif-çok ileri derece kayıplar için
geniş bir fitting aralığı yaratır. Yani bu cihazı 10 işitme
cihazı kullanıcısının 9’undan fazlasına uygulayabilirsiniz.
Bu yüzden Beltone First’ü tavsiye etmek çok kolaydır.
Hızlı, kolay, güvenilir fitting
Beltone First’ün kolay ve hızlı fittingi kullancılar için de
sıkıntısız ve hoşnut kalacakları bir deneyim olacaktır.
Solus 1.6 fitting yazılımı, 2.4 GHz teknoloji ve Airlink ile
işitme cihazı kullanıcılarınızın işitme cihazlarına kablosuz
bağlanır. Bu şekilde adaptör, ek bir cihaz ya da kablo
kalabalığı olmadan doğru bir ayar yapabilirsiniz. Ayrıca
Solus Pro’da artık farklı güçteki hoparlörleri konfigüre
etmeye gerek kalmadığı için ayar yapmak daha basit ve
kısa bir işlem haline geliyor.

Minimum görünürlük, maksimum rahatlık
Beltone First şimdiye kadar tasarlanan en küçük ve
göze çarpmayan işitme cihazlarından biridir. Harika
ses kalitesinin ve estetiğin bir araya getirildiği bu
cihaz o kadar küçüktür ki neredeyse hiç fark edilmez.
Dolayısıyla işitme cihazı kullanıcılarınız işitme cihazı
kullanıyor olmanın yaşatabileceği fiziki ya da sosyal
sıkıntıları yaşamaz. Beltone First farklı tarzlara uygun
sekiz renk seçeneğine de sahiptir.

Bej

Açık gri

Normal Power/S
Açık dome
hoparlör

S

Daha da geniş fitting aralığı Beltone First’ü işitme cihazı
kullanıcılarının %90’dan fazlası için uygun kılar. Custom
kalıplı ultra power hoparlör ise ileri-çok ileri derecede

Normal

Gri

Kahverengi

Siyah

Antrasit BeyazGri

High Power
Power dome
hoparlör

High Power

Mavi

Ultra Power
Custom kalıplı
hoparlör

Ultra Power

kaybı olan işitme cihazı kullanıcıları için idealdir.
Artık hemen hemen herkes Beltone First’ün küçük
boyutundan ve görünmezliğinden faydalanabilecek.

