
כמו שהחיים נשמעים

כמו שהחיים נשמעים
ליהנות יותר מעולם הצלילים, עם פחות רעש ופחות 
יותר ועד  הסחות דעת, החל משיחות ברורות 
להזרמת מדיה מקוונת captivate. פתרון שמיעה 

חדש ומתקדם, לחוויה מלאה של צלילי החיים.

טעינה מובנית

חלק מדגמי ה-captivate הם נטענים, כך 
יום שלם גם  שניתן להנות מהספק לאורך 
כאשר המכשיר מבצע סטרימינג )הזרמת 

צליל ממכשיר חיצוני(.

 ,Bluetooth SIG, inc הוא סמל מסחרי רשום בבעלות Bluetooth 
 ,.Apple inc וכל מוצריו הם בעלי זכויות יוצרים של APPLE הלוגו של ,APPLE ארה"ב

.Apple inc הוא שירות של APP STORE .רשומים בארה"ב ובכל המדינות האחרות
.Google LLC הם סמל מסחרי רשום של Google play-ו Android 

.Sonic innovations-2019 כל הזכויות שמורות ל
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יום.  מגוון אביזרים אלחוטיים מאפשרים חוויית שמיעה חדשה, בכל 

SoundLink2 - שינוי תוכניות השמע, התאמת העוצמה,  אפליקציית 
שליטה בצלילים להקלה על הטנטון והחלפה בין אבזרי עזר בדרך נוחה 

.Android או iPhone ,דרך הטלפון החכם שלך

משתמשת   ,Dual-Radio System הכפולה  הרדיו  גלי   מערכת 
ב-Bluetooth באנרגיה נמוכה, GHz Bluetooth 2.4, כך שאין צורך 
באביזר מתווך כדי להזרים צליל ממקור דיגיטלי למכשירי השמיעה. כמו כן, 
המכשירים כוללים טכנולוגיית השראת שדה מגנטי )NFMI(, כך שמועבר 
מידע בין מכשירי השמיעה בשתי האוזניים במהירות, לחוויית צליל טבעית יותר

Captivate הוא מכשיר )MFI (made for iphone, מותאם 
 להתקנים עם גרסת iOS 9.3 או מאוחרת יותר. למידע נוסף בקר באתר:

www.sonici.global/compatibility 

 .Bluetooth-הזרמת צליל בעזרת אביזר המתחבר ל - SoundClip-A
האביזר משמש גם מיקרופון מרוחק, שלט מרוחק והופך את מכשירי השמיעה 
שלך לאוזניות לקבלת שיחות בלי לגעת בטלפון. ניתן להשתמש באביזר 
Phone adapter 2, כדי להזרים למכשירי  זה יחד עם מתאם הטלפון 

השמיעה שיחות מטלפון הקווי.

RC-A-Remote Controle - שלט רחוק - התאמת העוצמה ותכניות 
השמע בלחיצת כפתור. קטן וקומפקטי לנשיאה בכיס או בארנק.

TV-A Adapter - מתאם טלויזיה - הזרמה של צליל מהטלוויזיה ישירות 
למכשירי השמיעה. אביזר העזר הזה מתחבר בקלות לרוב מכשירי הטלוויזיה.

- חיבור מכשירי השמיעה לאינטרנט   If This Then That - IFTTT
וובי המאפשר לקבל חיוויים  למכשירים שעובדים בשיטת IFTTT, שירות 
קוליים שונים למכשירי השמיעה  לדוגמה, חיווי קולי כאשר מתקבל דואר 
אלקטרוני חדש, או חיווי אחר כאשר מישהו מצלצל בדלת וכו.. שירות זה 

.SoundLink2 מצריך את אפליקציית

miniRITE צבע זהב זמין רק בתצורת*

חיבור אלחוטי נפלא
חוויה מלאה של צלילי החיים

SoundDNA-פלטפורמת ה

חוויית שמיעה ייחודית 
מותאמת אישית
 חדש! עוצמה לאורך כל היום - 

סוללה נטענת מסוג Lithium-ion מחזיקה לאורך כל היום, 
אפילו כאשר המכשיר מבצע סטרימינג )הזרמת צליל(. טעינה 

מובנית מהירה ויעילה, זמינה ב-3 הרמות הטכנולוגיות.

 הסתגלות קלה למכשירי השמיעה החדשים
 captivate מנגנון ההסתגלות של Adaptation Manager
מווסת באופן אוטומטי את הכיוון האישי לאורך תקופת ההסתגלות 

עד להגעה לרמה נוחה של עצמה וחדות צליל.

 Tinnitus SoundSupport - הקלה בתופעת הטנטון 
מנגנון מובנה מחולל צלילים מפיגים מותאמים אישית שמסייעים 

להקלה בתופעת הטנטון

 טיפול מיוחד בירידות בשמיעה בתדרים הגבוהים - 
Frequency Transfer במקרים של ירידה חמורה 

בשמיעה בתדרים הגבוהים, קיים קושי לשמוע חלק מהצלילים 
שנמצאים בתדרים אלו )למשל כמו קולות של נשים וילדים(. 
הסטת תדרים מעבירה את הצלילים האלה לטווח הנשמע בו 

קל יותר להבחין בהם.

*לא כל התכונות קיימות בכל הרמות הטכנולוגיות. 

 - captivate הכירו את
שמיעה טובה יותר בכל רגעי החיים 

Captivate כל יום מחדש נשמע טוב יותר 

captivate - מבוסס על הפלטפורמה הטכנולוגית החדשנית ביותר 
של Sonic ה-SoundDNA. המאפשרת שמיעת שיחה באופן ברור, 
ינוטרל עוד לפני  אפילו בסביבות רועשות. פידבק, במידה שקיים, 
שיתרחש, ובכך יצטמצמו הסחות הדעת למינימום. מתחבר בקלות 
לעולם המקוון, לטלפון החכם ולמכשירים אחרים באופן אלחוטי. קטן, 
אופנתי ומותאם אישית. Captivate עמיד באבק ולחות ויכול לספק 

עוצמה במהלך כל היום, עם אפשרות למכשיר נטען.

 צליל טבעי - 
מערכת הדחיסה החכמה SmartCompress מנתחת את 

סביבות ההאזנה, ומתאימה את הצליל בקלות ובאופן אוטומטי 
לחוויית צליל טבעית יותר.

 דיבור ברור-
 Speech in  Noise מנגנון ניהול דיבור על רקע רעש

Management SPiN משפר את היכולת לשמוע מילים 
בסביבות רועשות, בהן נדרשת תמיכה מרבית.

פחות הסחות דעת- 
חדש! Adaptive Feedback Canceller מנגנון ביטול פידבק 
משופר, מנטרל בקלות ציפצופים ומאפשר לשמור על תעלת 

האוזן פתוחה, כך ניתן לשמוע את הקול העצמי באופן טבעי יותר 
בהשוואה לטכנולוגיה הקודמת.

חויה מעוררת השראה- 
Extended Dynamic Range טווח דינאמי מורחב, )זמין רק ב- 
captivate100), שומר על הצליל עוצמתי, דרמטי ובהיר במקומות 

כמו קולנוע, תיאטרון ואולמות, לאפקט חוויית בידור עצמתי יותר.

מה הסגנון שלך?
Captivate זמין ב-3 רמות טכנולוגיות, ב4 דגמים אלגנטיים, 

בשבעה צבעים לבחירה.

www.sonici.com :בקרו באתר ,Captivate למידע נוסף על


