
המינימום שלך הוא 
המקסימום של האחרים.

FLOW+



הסטנדרט של היום הוא לא הסטנדרט של אתמול?
למרות שמדובר בסדרת הבסיס של היצרן הגרמני HANSATON, הוחלט כי המינימום שהסדרה הזאת מציעה הוא המקסימום של 
מכשירי השמיעה המתחרים.  מדובר בלא פחות מפריצת דרך ויצירת מופת, מכשירי ה+FLOW מצויידים בטכנולוגיות מתקדמות 
ואיכות צליל גבוהה מאוד בזכות 12 הערוצים כבסיס, דבר אשר אינו ברור מאליו והיה זמין עד לפני זמן קצר רק במכשירי שמיעה 
יוקרתיים מאוד שעלותם כפולה ואפילו משולשת ממחירו של הFLOW, לכן החליטו בHANSATON להוסיף לסדרת המכשירים הזאת 

את הסימן +, ובכך להציב אותו יחד עם סדרות המכשירים המתקדמים בעולם ובמחיר משתלם מאוד.
זאת ההזדמנות שלך להינות מעולם של שמיעה איכותית במחיר מיוחד.

Channels \ AGC מספר ערוצים

)Input Mic( מפרט יכולת קליטה

AutoSurround XC PRO זיהוי סביבה

מפרט טכנולוגיות ויכולות תקשורת

מפרט בסיס )ערוצים, תוכניות, טווח(

תוכניות

מספר מיקרופונים

Amplification Dynamic Range - ADR טווח הגברה
Frequency Range טווח תדרים

סוג סוללה
receiver DS0.3 רכיב

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

12/72

FLOW  312 S

FLOW  312 S

FLOW  312 S

FLOW  312 S

4

2

20-80/60

170Hz-7.1KHz

312
+

12/60

FLOW  13 SP

FLOW  13 SP

FLOW  13 SP

FLOW  13 SP

4

2

60-110/50

170Hz-7.1KHz

13
-

12/72

FLOW  312 M

FLOW  312 M

FLOW  312 M

FLOW  312 M

4

2

10-70/60

170Hz-7.1KHz

312
-

SpeechBeam
SpeechBeam Natural

Personal Sphere

.IP68 הגנה מפני נזק

.FocussedFit מערכת
.Localization BiCros מערכת התמצאות

.Cros רכיב תקשורת מונוראלי מסוג

.HI יכולת בינה מלאכותית

12/60

FLOW  675 UP

FLOW  675 UP

FLOW  675 UP

FLOW  675 UP

4

2

80-130/50

170Hz-7.1KHz

675
-

Pinna Effect

.SR פטנט שחזור תדרים

.XC שימוש באפליקציה

.AE אופטימיזציה סביבתית

)Adaptive Direct( 360°-45°

טיפול בטינטון TRT )שים לב לטווח התדרים(.

Wireless רכיב תקשורת

מערכת בלימת רעשי רוח.

)Direct( 45°

Acclimatization מנגנון כיוון עתידי

Bluetooth רכיב תקשורת

.FB מנגנון בלימת רעשי משוב

)Omni( 360°

.VC שינוי עוצמה אוטומטי ושליטה ידנית

.NR מנגנון בלימת רעשי רקע
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