
ملحــقات فونــاك
الالســلكية لالتــصال

حلول مناسبة للبالغين واليافعين وغايات التعليم
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لمحة عامة عن الملحقات الالسلكية المناسبة للبالغين واليافعين وغايات التعليم

ملحــقات فونــاك الالســلكية لالتــصال

للمعلم

للمكالمات الهاتفية

للطالب

للتلفاز والموسيقى

للغرف الصفية 

 للتحكم عن بـُعدللمحادثة

Roger inspiro

DECT

EasyCall

ComPilot  
Air II

ComPilot 

TVLink

RemoteControl 
App

PilotOne

RemoteMic

Roger Clip-On Mic

Roger Pen 
Roger EasyPen

Roger DynaMic

Roger MyLink Roger Focus

Roger Receivers

Dynamic 
SoundField

AudioHub

DigiMaster X WallPilot



 3

لمحة عامة عن الملحقات الالسلكية المناسبة للبالغين واليافعين
Roger Pen or 

Roger EasyPen 
+ 

2 design 
integrated 
receivers  

or Roger X

Roger EasyPen 
+ 

Roger X  
+ 

ComPilot

Roger  
Clip-on Mic 

+ 
2 design 

integrated 
receivers  

or Roger X

Roger  
Clip-on Mic 

+ 
Roger X 

+ 
ComPilot

ComPilot Air II 
or 

ComPilot

RemoteMic 
+ 

ComPilot Air II ٤ 
or ComPilot

TVLink  
+ 

ComPilot ٥ or 
ComPilot Air II

المرسالت

 |  |  |  +   |   +   |  المستقبالت
IIIIالمحادثة بالضجيج

IIIIIمتحدث واحد عن بـُعد

وضعية المقابلة او 
االستماع ألكثر من متحدث

II

IIIIIالتلفاز

 مشغالت الموسيقى 
وأجهزة الكمبيوتر

IIIIIII

I١IIIII هاتف محمول١

I١IIIII هاتف ارضي2،3،١

Roger EasyPen ١ غير متوافق مع

2 ينصح باستخدام وصلة BTD500 USB 076-0856  في حال واجهت مشكلة عند وصله مع البلوتوث

 MDA200 076-0031 3 يحتاج الى وصلة هاتف

4 متوفر بحزمة ComPilot Air II + RemoteMic  المناسبة إلجراء حوار

محوِّل 5USBمتوفر بحزمة ComPilot Air II + TvLink المناسبة لسماع الموسيقى والتلفاز محوِّل للهاتف 

لمحة عامة عن توافق الملحقات الالسلكية مع السماعات
جيل السماعات

الملحقات المتوافقة مع سماعات جيل فنتشر الملحقات المتوافقة مع سماعات جيل كويست و سبايس

ـ

PilotOne II ComPilot II ComPilot Air II DECT II EasyCall II 1 EasyCall1 PilotOne ComPilot DECT CP1

TVLink S

I
Streaming ok, 
charging slot  
does not fit

I

TVLink II

I I I

RemoteMic

I I I

RemoteControl App

I I

EasyCall ١ متوفر لدينا أغطية هواتف بالستيكية لجهاز
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مسافة 4٠سم
بحد أقصى

Phonak DETC: ملحق فوناك الالسلكي الخاص بالهاتف األرضي

EasyCall: ملحق فوناك الالسلكي الخاصة بالهاتف الخلوي

هاتف السلكي سهل االستخدام يعمل على نقل المكالمة الهاتفية للسماعتين/ األذنين حيث يمكن 
استخدامه من قبل األشخاص الذين يتمتعون بسمع طبيعي أو األشخاص الذين يعانون من ضعف 

سمع.

يعمل EasyCall على نقل المكالمة الهاتفية السلكيًا مباشرة من الهاتف الخلوي لكال السماعتين من 
خالل البلوتوث ليـُمـَكن مستخدمه من فهم الحديث بوضوح.

ملحقات فوناك الالسلكية الخاصة بالهاتف

كيفية االستخدام

كيفية االستخدام

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجة، سهل االستعمال. 	 
مزوّد بخاصية تجريبية لسماع وضوح الصوت. 	 
يمكن استخدامه كبديل للهواتف األرضية المتوفرة في األسواق. 	 
يمكن تكبير الصوت حتى ١5 ديسبل بكبسة واحدة. 	 
يحتوي على زر اعادة االتصال ويمكنه تخزين أكثر من 4٠٠ رقم  	 
ينقل اإلشارة السلكيا لكال األذنين بوقت حقيقي 	 
زر اإلتصال المباشر بالرقم المفضل. 	 

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجة	 
فقط ألصق الجهاز بهاتفك الخلوي "لن تنساه او تفقده ابدًا"	 
يسمح لك بالتحدث لمدة ١٠ ساعات	 
بطاريته تدوم اسبوع في حال عدم استخدامه 	 

+

مسافة 4٠سم
بحد أقصى
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Phonak ComPilot

جهاز فوناك كوم بايلوت يـُمكنك من التمتع بمشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة، اإلستماع 
بمشغالت  MP3، اجراء مكالماتك الهاتفية بكل أريحية وغيرها الكثير من أجهزة اإلتصال الحديثة حيث 

أن  كوم بايلوت يلتقط األصوات من مصدرها مباشره ليحولها الى سماعتك و بجودة الستيريو. 

ملحقات فوناك الالسلكية الخاصة بالتلفاز والموسيقى والهاتف

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجة، سهل االستعمال 	 
مزوّد بخاصية تجريبية لسماع وضوح الصوت 	 
يمنح المستخدم جودة صوت عاليه "SteroSound " بكال األذنين 	 
يمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد للسماعة 	 
تنبيه المستخدم صوتيا بقراءة اسم المتصل ورقمة 	 
متوافق مع جميع األجهزة اإللكترونية المزودة بالبلوتوث 	 
بطارية تدوم أكثر من 2٠ ساعه متواصلة 	 
ينقل اإلشارة السلكيا لكال األذنين بوقت حقيقي 	 

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجه 	 
يتوافق مع األجهزة التي تحتوي خاصية البلوتوث و مدخل صوتي.	 
بطارية تدوم ألكثر من 2٠ ساعة	 
يقوم بوظيفة جهاز تحكم عن بعد بالسماعة	 
تنبيه المستخدم صوتيًا بقراءة اسم المتصل ورقمة	 
ينقل صوت عالي الجودة لكال السماعتين	 

كيفية االستخدام

صوتـَك

االتصال

مسافة 4٠ سم بحد 
أقصى  

 صوت المـُتصل

Phonak ComPilot Air 

كيفية االستخدام

صوتـَك

البلوتوث

 صوت المـُتصل

يـُستخدم جهاز ComPilot Air الصغير الحجم وانيق التصميم مع سماعات فوناك من جيل فنتشر من 
خالل وصالهما السلكيًا عبر البلوتوث بأجهزة الهاتف ومشغالت الموسيقى.
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Phonak TVLink

يعتبر حلقة الوصل بين التلفاز او اي مصدر صوتي آخر والسماعة. 
جهازTVLink مع جهاز Compilot يعمالن معا على تحويل صوت برامجك التلفزيونية المفضلة مباشره 

الى سماعتك بأفضل جوده و بكل أريحية، حيث يمكنك التحكم بمستوى الصوت كما يناسبك دون 
التأثير على األشخاص اآلخرين من حولك الذين يشاركونك مشاهدة نفس البرنامج.   

يمكنك ضبط اإلعدادات بالمنزل بخطوه واحده خالل 6٠ ثانية فقط ويصل مدى اإلرسال حتى 3٠م.

الخصائص: 
متوافق مع األجهزة السمعية الرقمية والتقليدية. 	 
سهل التركيب واالستخدام. 	 
إمكانية تجربة وضوح الصوت الممنوح من قبل الجهاز. 	 
مزود بقاعدة شحن مناسبة لمعظم ملحقات فوناك الالسلكية. 	 
إمكانية التحكم بشدة صوت التلفاز المـُرسل للسماعات. 	 

كيفية االستخدام

ComPilot Air II
TVLink II  
basestation 

السماعة

 لمسافة تصل الى 
3٠ م

Phonak RemoteMic: لن تفوتك كلمة بعد اليوم! 

تمتع بإجراء حوار فردي واضح ومفهوم عن بعد ولمسافه تصل إلى 2٠ م باستخدام فوناك ريموت 
مايك بمايكروفونه الخفي الخفيف الالسلكي الذي يتم تركيبه مع Compilot حيث يعمل على التقاط 

األصوات من مصدرها مباشره ونقلها للسماعات.

الخصائص: 
 مايكروفون السلكي صغير الحجم 	 
 بطارية تدوم 8 ساعات وقابلة للشحن 	 
 	 ComPilot, ComPilot Air متوافق مع أجهزة فوناك الالسلكية 
 ال يحتاج الى برمجة، سهل االستعمال	 

كيفية االستخدام

 لمسافة تصل الى 2٠م

السماعة

ComPilot or ComPilot Air II RemoteMic

المتحدث
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Phonak PilotOne

أجهزة تحُكم عن بـُعد

بلمسه بسيطة ستتحكم بصوت سماعتك و برامجها بكل سهولة.
   

جهاز التحكم عن بعد بايلوت ون II  يـُمكنك من التحكم بصوت سماعتك و ضبط برامجها بطريقه 
خفيه لن يالحظها أحد و بكل سهولة بفضل تصميمه البسيط واألنيق الذي حاز على جوائز عدة. 

الخصائص: 
سهولة اختيار برنامج السماعة والتحكم بمستوى الصوت	 
زر مخصص لالنتقال للبرنامج الرئيسي	 
زر اغالق مفاتيح الجهاز	 

كيفية االستخدام
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N
oi

se

Distance

بيئة شديدة الضوضاء

بيئة ضوضائية

بيئة هادئة 

Up to 10 meters
اجراء حوار وجهًا لوجه “في المنزل، او في مقهى صغير

StereoZoom

Directional

Omni 
microphone Phonak RemoteMic

حلول سمعية تساعد على االستماع في البيئات الضوضائية وعبر المسافات

Phonak Roger Pen

قلم روجر ابتكار جديد من فوناك يساعد األشخاص الذين يعانون من ضعف سمع على فهم الحديث 
بشكل أوضح في األماكن الضوضائية وعبر المسافات.

يمتاز قلم روجر بتصميمه الخفي واألنيق. ويمكن استخدامه مع الهواتف النقالة التي تحتوي على 
بلوتوث والتلفاز وغيرها الكثير من وسائل االتصال. 

يـُمكن وضع قلم روجر عند استخدامه على الطاولة او حملِه باليد او ارتدائه حول عـُنق المـُتحدث.

الخصائص: 
أداء متميز في الضجيج	 
ال يحتاج الى برمجه 	 
ضبط أوتوماتيكي للميكروفونات حسب البيئة الصوتية	 
متوافق مع جميع األجهزة التي تحتوي خاصية البلوتوث	 
يدوم عمله حتى 7 ساعات مستمرة	 
يغطي حتى 2٠ م	 
يـُمكن وصله بعدة أجهزه صوتية من خالل المدخل الصوتي	 
مدخلة USB صغيره للشحن والتحديث  	 

المتحدث المـُستمع

كيفية االستخدام
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Roger Clip On Mic

مايكروفون  السلكي صغير الحجم سهل االستخدام، بكبسة زر واحده يُمكنك وصلهُ بسماعتك. 

يستخدم لنقل اإلشارة الكالمية السلكيًا الى سماعاتك ليـُمكنك من فهم الكالم بشكل أفضل حتى في 
 Roger Clip On أصعب البيئات الصوتية. ويـُمكن عمل شبكة أكثر من متحدث من خالل ربطه بجهاز

Mic آخر او جهاز قلم روجر.

الخصائص: 
أداء متميز في الضجيج	 
ال يحتاج الى برمجه 	 
يـُمكن وصله بعدة أجهزه صوتية من خالل المدخل الصوتي	 
يدوم عمله حتى 6 ساعات مستمرة	 
يغطي حتى 2٠ م	 
مدخلة USB صغيره للشحن والتحديث  	 

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجه 	 
اوتوماتيكي الضبط	 
يُمكن وصله بعدة أجهزه صوتية من خالل المدخل الصوتي	 
مدخلة USB صغيره للشحن والتحديث  	 

كيفية االستخدام

المتحدث المـُستمع

Roger EasyPen

حل ذكي صـُمم لمن يبحث عن السهولة في استخدام األجهزة الالسلكية للسماع بشكل أفضل 
بالضجيج وعن بـُعد مثل التلفاز، مشغالت الموسيقى، الهواتف وغيرها الكثير من األجهزة التي تحتوي 

على مـُدخل صوتي ال يعتمد على خاصية البلوتوث. 

كيفية االستخدام

 المـُستمعالمتحدث

Roger 
EasyPen



 ١٠

حلول روجر لغايات التعليم

فهم المعلمة في غرفة الصف

الغرفة الصفيةالطالبالمعلمة
 

  Rogerالحالة
inspiro

Roger  
DynaMic

Roger 
Receivers

Roger  
Focus

Roger  
MyLink

Roger 
AudioHub

Roger 
Dynamic 

SoundField
Roger 

DigiMaster X
Roger 

WallPilot

IIIIIIIIIالغرفة الصفية

وجود أكثر من متحدث في  الغرفة 
الصفية

IIIIII

حوار بين المعلمة والتلميذ أو بين 
التلميذ وتلميذ آخر 

IIIIIIII

إشارة صوتية من الكمبيوتر أو 
التلفاز أو الراديو وغيرها 

IIIIIII

I التحويل األوتوماتيكي لشبكة االتصال 

Iاجهزة  soundfield  األخرى 

  1 m 2 m 4 m 8 m

80

70

60

50

dB

جيد جدًا

جيد
سيئ سيئ جدًا

المعلمة الطالب الغرفة الصفية

Roger inspiro

Roger DynaMic

Roger MyLink Roger Focus

Roger Receivers

Dynamic 
SoundField

AudioHub

DigiMaster X WallPilot

شدة الصوتالمسافة

شدة صوت المعلمة

شدة الضجيج



 ١١

Roger Inspiro

 مـُرسالت روجر

الخصائص: 
ال يحتاج الى برمجه 	 
عرض أوسع لقائمة خيارات لمزايا أكثر تطورًا	 
شبكة أكثر من متحدث تسمح إلتصال 35 جهاز بذات الوقت	 
ميكروفون محمي	 
بطارية تدوم حتى ١2 ساعه عمل متواصلة	 
يغطي حتى مسافة 2٠ م	 
متوافقه مع انظمة إف إم	 
ميكروفون توجيهي	 
مدخلة USB صغيره للشحن والتحديث  	 

كيفية االستخدام

Roger Dynamic

مايكروفون يعمل مع جهاز Roger Insprio لخلق شبكة اتصال لتسهيل تواصل الطالب مع بعضهم 
البعض 

الخصائص: 
تحسين اإلشارة الكالمية مقارنًة مع الضجيج	 
سهل االستخدام	 
خفيف الوزن	 

كيفية االستخدام

المتحدث

المتحدث

 المـُستمع

 المـُستمع



 ١2

مستقبالت روجر المتوافقة مع السماعات

 مـُسقبالت روجر

صـَممت فوناك مجموعة من مستقبالت روجر المتطورة الحاصلة على أفضل أداء في تعزيز فهم 
الحديث في الضجيج. كما أن هذه المستقبالت أثبتت فعاليتها بنسبة أعلى تصل الى 54% مقارنًة مع 

أجهزة FM واألجهزة الرقمية األخرى و35% مقارنًة مع أنظمة FM الديناميكية.

طورت فوناك العديد من المستقبالت المتوافقة مع اجهزة زراعة القوقعة لتحسين أداء جهاز القوقعة 
وخصوصًا بالضجيج. وتتميز تلك المستقبالت بتوافقها مع جميع أنواعها وأشكالها

بغض النظر عن الشركة المـُصنعة لها. 

الخصائص: 
حجم صغير جدًا	 
تصميم أنيق	 
متوافقة مع مرسالت روجر الالسلكية 	 

مستقبالت روجر المتوافقة مع أجهزة القوقعة

Roger Focus مستقبالت

الخصائص: 
سهولة التركيب واالستخدام	 
خاصية تكيفية ديناميكية	 
مفتاح تحكم بالصوت	 
تصميم أنيق	 
ضد الرطوبة والغبار	 
متوافق مع جميع ملحقات فوناك   	 

الالسلكية  

كيفية االستخدام

 المـُستمعالمتحدث

الخصائص: 
خاصية التكيف الذكية مع األصوات لتحسين اإلشارة الكالمية حتى بأعلى مستويات الضجيج	 
امكانية تكبير اإلشارة الكالمية الى 2٠ ديسبل	 
موديالت متوافقة مع جميع أنواع السماعات الطبية و أجهزة القوقعة	 
صغيرة الحجم وأنيقة التصميم	 

صـُممت للطالب الذين يسمعون بأذن واحده أو 
APDيعانون من بعض األمراض مثل التوحد و



 ١3

 مـُكبرات روجر الصوتية الديناميكية للغرف الصفية

Roger AudioHub 

Roger DigiMaster

Roger inspiro

ي

أفضل جهاز تم تطويره لمساعدة الطالب على سماع صوت المعلم بكل وضوح بغض النظر عن 
مساحة الغرفة الصفية لتحسين التحصيل األكاديمي عند الطالب، و منح المعلم راحة في التعامل مع 
الطالب وتسهيل عملية نقل المعلومة لهم. ويعتبر هذا الجهاز مفيدًا لكل من الطالب الذين يتمتعون 

بسمع طبيعي والطالب الذين يـُعانون من ضعف سمع.

5000 Roger Digimaster

الخصائص: 
مناسب للغرف التي مساحتها 2٠٠ م2	 
يأتي بمكبر صوت واحد قابل للنقل يحتوي ١2  	 

مكبر صوت صغير وجهاز Inspiro متصل     
السلكيًا معه سهل االستخدام  

متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية 	 

7000 Roger Digimaster

الخصائص: 
مناسب للغرف التي مساحتها 3٠٠ م2	 
يأتي بمكبري صوت يحتوي كٍل منهما على ١6  	 

مكبر صوت صغير وجهاز Inspiro متصل     
السلكيًا معه سهل االستخدام  

متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية 	 



 ١4

Roger Audio HUB

ملحقات روجر

جهاز ربط مـَِرن يصل بين جميع أجهزة وسائط االتصال المتعددة مع مكبر الصوت حتى يضمن للطالب 
تجربة سمعية مماثلة لتجارب الطالب الذين يتمتعون بسمع طبيعي.

الخصائص: 
2 مدخل صوتي	 
شبكة أكثر من متحدث	 
خاصية التسجيل الصوتي	 
سهولة االستخدام	 
 	Roger Inspiro متوافقة مع
متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية 	 

الخصائص: 
سهل االستخدام وثمنه مقبول لتحويل المكبرات الصوتية التقليدية الى ديناميكية التي يمتاز بها  	 

نظام روجر  
صوت فائق الوضوح	 
خاصية التسجيل الصوتي	 
امكانية اضافة مايكروفون آخر في حال وجود أكثر من متحدث	 
متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية 	 

Roger Digimaster X

Roger WallPilot

مـُحول ذكي لتطوير المكبرات الصوتية األخرى.

جهاز يتم تركيبه بحائط في الغرف الصفية والقاعات 
الكبيرة مثل قاعات المحاضرات، حيث يعمل اوتوماتيكيًا 
على ربط جهاز االستقبال لدى الطالب مع جهاز اإلرسال 

المستخدم بالقاعة التي يتواجد بها.

الخصائص: 
ذو مدى قابل للتعديل	 
يمكن تثبيته على الحائط أو الطاولة	 
متوافق مع جميع أنظمة روجر	 



فوناك...
الشركة الرائده عالميا في مجال الصحة السمعية.

منذ أكثر من ستون عامًا يعمل خبراء السمعيات والتكنولوجيا لدينا بالتعاون مع خبراء الصحة 
السمعية وأخصائي البحث الطبي ليشكلوا شراكة مهمة جدا أثمرت نتائجها عن تقديم تكنولوجيا 

فريده متطوره ساعدتنا بتحسين حياة الماليين حول العالم بشكل كبير.

مع فوناك الشركة الرائده عالميا بتكنولوجيا السمع و مستشارك الطبي، أنت في يدٍ آمنه في سعيك 
نحو سمٍع أفضل.

Swiss Qualityجودة سويسرية



عيش الحياة 
نحن معنيون وملزمون بتلبية حاجات األفراد الذين 

يعتمدون على خبراتنا  وابتكاراتنا وعنايتنا. نتحدى بإبداع 
حدود التقنيات المعروفة لنطور اجهزة سمعية تساعد 

األفراد على السماع بمختلف البيئات الصوتية والتمتع بحياة 
طبيعية.

تفاعل بحرية، تواصل بثقة
وعيش الحياة

www.phonakpro.com


