
מכשירי השמיעה הנטענים הטובים 
בעולם, לאנשים שחושבים חופשי.

AQ EXCITE PRO



האם אתם עוד משתמשים בסוללות?
אנחנו מקווים שהתשובה לשאלה היא לא, אבל במקרה וכן, זה הזמן להתקדם לעולם נקי, ירוק, איכותי ויעיל יותר בעזרת מכשירי 
 HANSATON השמיעה הנטענים )ללא צורך בסוללות( שמיוצרים במיוחד עבורכם בהתאמה אישית על ידי תאגיד השמיעה העולמי
מגרמניה.  מדובר בסדרת מכשירי השמיעה AQ אשר מלווה אותנו בעשור האחרון בהצלחה גדולה מאוד.  מכשירי השמיעה מהדור 
החדש AQ XC PRO הם פלא טכנולוגיה המשלב איכות שמיעה, טכנולוגיה מתקדמת, יעילות, צריכת אנרגיה חכמה ועיצוב מרשים 
וקטן אשר זיכה את המכשירים האלו במקום הראשון ב14 תחרויות טכנולוגיה והעיצוב למכשירי השמיעה וציוד רפואי מסביב לעולם.

אם אתם צריכים מכשירי שמיעה ואתם מעוניינים באיכות, אז התשובה היא די ברורה.

Channels \ AGC מספר ערוצים

)Input Mic( מפרט יכולת קליטה

AutoSurround XC PRO זיהוי סביבה

מפרט טכנולוגיות ויכולות תקשורת

מפרט בסיס )ערוצים, תוכניות, טווח(

Wireless תוכניות

מספר מיקרופונים

Amplification Dynamic Range - ADR טווח הגברה
Frequency Range טווח תדרים

Automatic תוכניות
 Manual תוכניות

SpeechBeam3 פטנט
GPS פטנט זיהוי סביבה אוטונומי

Music Select פטנט זיהוי מוזיקה
SpeechBeam2 פטנט

סביבה רועשת

סביבה רבת משתתפים

סביבה שקטה

מסביב לשולחן )2+(

אחד על אחד

12/132

AQ 3 XC PRO

AQ 3 XC PRO

AQ 3 XC PRO

AQ 3 XC PRO

3

2

15-85/110

20Hz-7.1KHz

3
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16/192

AQ 7 XC PRO

AQ 7 XC PRO

AQ 7 XC PRO

AQ 7 XC PRO

3

2

10-100/120

20Hz-9.1KHz

7
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14/168

AQ 5 XC PRO

AQ 5 XC PRO

AQ 5 XC PRO

AQ 5 XC PRO

3

2

10-90/120

20Hz-8.2KHz

5
4

)Adaptive Direct( 220°-45°
SpeechBeam XC Natural

XC PRO Personal Sphere

.IP68 הגנה מפני נזק

.FocussedFit מערכת
.Localization BiCros מערכת התמצאות

טיפול בטינטון TRT )שים לב לטווח התדרים(.

.HI יכולת בינה מלאכותית

20/240

AQ 9 XC PRO

AQ 9 XC PRO

AQ 9 XC PRO

AQ 9 XC PRO

4

2

10-110/120

20Hz-10KHz

9
5

)Direct( 45°

.XC שימוש באפליקציה

.SR פטנט שחזור תדרים

.AE אופטימיזציה סביבתית

)Wide Direct( 180°

מערכת בלימת רעשי רוח.

.FB מנגנון בלימת רעשי משוב

.Cros רכיב תקשורת מונוראלי מסוג

)Panoram( 220°

Acclimatization מנגנון כיוון עתידי

.NR מנגנון בלימת רעשי רקע

Wireless רכיב תקשורת

)Omni( 360°

.VC שינוי עוצמה אוטומטי ושליטה ידנית

Bluetooth רכיב תקשורת
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