
Heyrnarvarnir

Phonak ComCom
Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Phonak ComCom er handfrjáls búnaður sem tryggir 
framúrskarandi talskilning, þægindi og öryggi við 
allar aðstæður. 

Phonak ComCom er til í mismunandi útgáfum og er 
hægt að nota með flestum gerðum farsíma sem eru 
með hefðbundna 3.5mm tengingu fyrir heyrnartól 
og með tveggja rása talstöðvum í gegnum 2-tommu 
PTT-hnappinn (push-to-talk) frá Phonak. 

Phonak ComCom er búið sterkbyggðum svanaháls 
hljóðnema sem situr stöðugur fyrir framan munn 
notandans. Hljóðneminn kemur í tveimur útfærslum 
og er búinn tækni sem dregur úr vind- og                    
umhverfishljóðum. 

Phonak ComCom er hægt að hafa hvort sem er í 
hægra eða vinstra eyra hvort sem notuð eru stöðluð- 
eða sérsmíðuð hlustarstykki (eShells). Inni í 
hlustarstykkjunum er hátalari sem sér um að koma 
skilaboðum skýrt og örugglega til skila. 

Phonak ComCom er einn endingarbesti og      
áreiðanlegasti handfrjálsi búnaðurinn á markaðnum 
í dag. 

• Vegur einungis 10 grömm

• Hægt að nota bæði með stöðluðum- og 

   sérsmíðuðum hlustarstykkjum (eShells)

• Hávaða minnkandi (noise-cancelling)

   hljóðnemi tryggir skýra sendingu talboða

• Tvær tegundir af svanaháls hljóðnemum

      - Staðlaður (stuttur armur)

      - Stefnuvirkur (langur armur). Hentar vel

         í háværu umhverfi

• Situr þétt og örugglega í eyranu og tryggir

   framúrskarandi talskilning

• Hlustarstykkjatappar í hlustarstykkjatengjunum

   (earJack) tryggja nákvæma skynjun á 

   umhverfishljóðum (mismunandi tappar í boði) 

• Einkennisstafir grafnir í sérsmíðuðu

   hlustarstykkin

• Vindhlíf dregur úr vindhljóðum og ver

   hljóðnemann fyrir óhreinindum og vatni

• Engin rafhlaða (fær straum frá talstöð/síma)

• Taska og hreinsiáhald fylgja

• Fylgihlutir: Klemma, millistykki fyrir þráðlausa-

   eða farsíma, PTT-hnappar fyrir talstöðvar
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Phonak ComCom  samanstendur af: 
     1. Hustarstykki (eShell)
     2. Svanaháls hljóðnema sem smellist í 
         hlustarstykkið
     3. Hlustarstykkjatappa (earJack plug)
     

Staðlaður svanaháls hljóðnemi (stuttur armur)

Stefnuvirkur svanaháls hljóðnemi (langur armur)
Hentar vel í mjög háværu umhverfi

Loftpressa

Þægileg hljóð

Pirrandi hljóð

Líkamlegur sársauki

Skrjáf í laufum

Flugvél

Hefðbundnar samræður

Umferðarhljóð

Fluglasöngur

Heyrnarskaði

Flutningabifreið
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Hámarks hljóðstyrkur hátalara án móttöku frá talstöð

Tæknilegar upplýsingar Virk heyrnarvörn með tal greint í hlust og 
hljóðminnkun (noise cancellation)

Hljóðstýring á umhverfishljóðum (8 þrep)

Hámarks hljóðstyrkur hátalara með móttöku frá talstöð

Hámarks styrkur umhverfishljóða frá upptöku raddar í hlust

Spennugjafi

Spenna frá talstöð

83 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

-15 dB til +6 dB miðað við eðlilega heyrn

91 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

115 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)

Talstöð eða LR03 (AAA) rafhlaða

3.3 V - 24 V

Endingartími rafhlöðu 200 klst. (ekki tengt við talstöð)

Þyngd 90 grömm

Notkunarhitastig -20°C til +60°C

IP flokkun tengibox IP54

Kraftur við að aftengja snúru 50 N

Kraftur til að opna tengi

Kraftur til að öryggislæsingar á hálsól opnist

Staðlar / Samræmismat

Tengistykki við talstöðvar

8 - 16 N

12 - 25 N

EN 352-7 / EN 352-2 / EN 55022 / EN55024

Í boði fyrir flestar gerðir talstöðva
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Föst (passive) dempun (EN 352-2:2002)
Þegar slökkt er á virkri dempun (SNR = 24)

Tíðni (Hz)

108 dB
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99 dB

Hátíðnir

Miðtíðnir

Lágtíðnir

Virk (dynamic) dempun (EN 352-7:2002)
Hávaði þar sem hljóðstyrkur í eyrunum yfirstígur fyrst 85 dB(A)
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Hlustarstykkjatappi

Hlustarstykkjatappi -
rauður

- Lokaður 
- Snúra, 120cm
- Tengi 3.5mm / 4 póla

- 1mm loftrás - Opið fyrir umhverfishljóð
- Gott til notkunar við hljóðari aðstæður

- Fyrir hámarks talskilning í miklum umhverfishávaða
- Kemur staðlað með lokuðum hlustarstykkjatappa 

 

 
 

Sérsmíðað hlustarstykki
(eShell)

Stöðluð hlustarstykki - 
eyrnatappar úr svampi

Stöðluð hlustarstykki - 
með bæði sílikon- og
svamptöppum

Útfærsla Lýsing

- Sama og að ofan,
   með svamptöppum
   í stað sílikontappa

- Sama og að ofan,
   með þremur pörum
   af sílikontöppum og
   þremur pörum af
   svamptöppum

- Framleitt eftir 
   nákvæmu máti af 
   eyra notanda
- Hægra eða vinstra
   eyra
- Litir: grænt, blátt og 
   húðlitað

 
 

Notkun

- Situr þétt, þægilega og örugglega í eyranu
- Þægilegt að hafa í eyranu svo klukkutímum skiptir
- Ath: Phonak ComCom er ekki sérhæfð heyrnarvörn 

- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma

- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma

 

 

 
 

 
 

Stöðluð hlustarstykki - 
eyrnatappar úr sílikon

- Hægra og vinstra
   eyra
- Þrjú pör af sílikon
   eyrnatöppum (S,M,L)
- Tvö pör af stöðugleika-
   stöngum (S,L)

- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma 
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SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema, 
Binder 620 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema, 35M1 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema, 2.5mm 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema, Condor 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema,
MicMute Condor 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema, 
Binder 620

Útfærsla Lýsing

- Staðlaður háls
- Snúra, 120cm
- Binder 620 tengi

- Staðlaður háls
- Snúra, 120cm
- Tengi 3.5mm / 4 póla

- Staðlaður háls
- Snúra, 120cm
- Tengi 2.5mm / 3 póla

- Staðlaður háls
- MicMute rofi
- Snúra, 120cm
- Fischer tengi

- Staðlaður háls
- MicMute rofi
- Snúra, 120cm
- Fischer tengi

- Langur háls Close-talk
- Snúra, 120cm
- Binder 620 tengi

 
 

Notkun

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva
   með stöðluðum 2�PTT-hnappi (Push-to-talk)
-  Sjá lista yfir 2�PTT-hnappa og samhæfingarlista
   yfir talstöðvar

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva
   og handhljóðnemum

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva
   og handhljóðnemum

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Tengjanlegt við öll Condor kallkerfi

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Val um að hafa stöðugt kveikt á hljóðnema eða kveikja
  á honum með rofa (Push-to-talk)
- Tengjanlegt við öll Condor kallkerfi

- Fyrir samskipti í mjög miklum umhverfishávaða eða 
   upp að 100-105 dB SPL
- Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva
   með stöðluðum 2�PTT-hnappi (Push-to-talk)
-  Sjá lista yfir 2�PTT-hnappa og samhæfingarlista
   yfir talstöðvar

Tengimöguleikar

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema,
símatengi 3.5mm

SPC earJacks™, 
ásamt svanaháls
hljóðnema,
símatengi 2.5mm

- Staðlaður háls
- Snúra, 120cm
- Tengi 3.5mm / 4 póla

- Staðlaður háls
- Snúra, 120cm
- Tengi 2.5mm / 3 póla

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Samhæft með mismunandi tegundum þráðlausra
   síma, annað hvort beint eða með millistykki
- Sjá lista yfir millistykki og samhæfingu við síma

- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL
- Samhæft með flestum tegundum snjallsíma 

 

 
 


