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Танилц Max 



Маx бол маш хүчирхэг, шинэ 
сонсголын аппарат юм

Max урт хугацааны туршид таны 
сонсголын үнэнч туслагч байж 
сонсголыг хамгаална

Max ярианы чадамжийг сайжруулна

Max хамгийн дээд зэргээр тохирох тохиргооны томъёолол бүхий 
тухаалаг аппарат юм 

Max хүнд зэргийн сонсгол бууралттай 
хүнд ч тохиромжтой

Хэдхэн минут зарцуулаад Max-тай танилцаарай

Meet Max



Хамгийн 
хүчирхэг



Хүнд хэлбэрийн сонсгол бууралттай 
үйлчлүүлэгчид нь сонсголын аппаратны дээд 
түвшинг шаарддаг. Энэ нь өөрт байгаа 
сонсголыг гэмтээх магадлалтай. 

Маx нь анхны Super Power сонсголын аппарат 
бөгөөд хэт өндөр давтамжтай авиаг автоматаар 
зогсоодог тул таны сонсголыг гэмтээхгүй.  

Хамгийн итгэлтэй



МАX бол зах зээлд худалдаалагдаж 
буй цор ганц Super Power 
тохируулагч бүхий өндөр хүчин 
чадалтай аппарат юм. Удаан 
хугацааны туршид таны сонсголыг 
хамгаалахын зэрэгцээ ярианы 
чадамжийг сайжруулна. 

Super Power сонсголын аппарат 
нь үйлчлүүлэгчийн хэрэглээнээс 
хамаарч тусгайлсан нөхцөл 
байдалд өөрийгөө тохируулах 
системтэй.

Таны 
сонсголыг 
хамгаалж 
Таныг аз 
жаргалтай 
байлгана



Таны сонсголыг хамгаална

Тогтвортой бага багаар түвшинг нэмэн 
дасан зохицох систем нь 
үйлчлүүлэгчид байгалийн мэт 
сонсогдох үндэс бөгөөд таны үлдсэн 
сонсголыг хамгаалан дуу авиаг 
тааламжтай зөөлөн хүлээж авах 
боломжийг олгоно. 

Та өөрөө бүрэн хянах боломжтой 

TrueFit ухаалаг тохируулгын систем нь 
эхлэх цэгийг маш зөв тааруулж өгдөг. 

Эхний тохиргооноос 
үйлчлүүлэгч таны 
хүсэж буй зорилтот 
тохиргоонд хүрэх 
шилжилт. Бага багаар 
нэмэгдэх тохиргоо нь 
таны хэл яриаг болон 
сонсголыг урт 
хугацааны туршид 
хамгаална.Эхний 

тохиргоо
Бай

Аюулгүй бүс

Аюултай бүс

Цаг хугацаа

Бай







Өдөр тутмын харилцан яриаг 
ямар ч бэрхшээлгүй 
сонсох боломж

Хэл 
ярианы 

тод 
гаргацтай 

байдал

1
Үйлдвэрийн 

стандарт 
тохируулга

3
SmartFocus SP

2
Давтамжийн 

шахалт

Гурвалсан хүч

МАX сонсголын апппарат нь өндөр 
түвшний технологийн шийдэл бүхий 
цорын ганц аппарат бөгөөд 
давтамж хамаарахгүй, харилцан 
яриан дээр ухаалгаар төвлөрөх, 
орчны чимээг дарах гурвалсан 
технологитой.





Хүнд хэлбэрийн сонсгол бууралттай үйлчлүүлэгч 
нарт зориулж давтамжийн шахалтыг 
нэвтрүүлсэн. Сонсголыг гэмтээж байгаа дуу 
авиаг дарж, бүрэн дүүрэн сонсох боломжийг 
олгосноор хэл ярианы чадамжийг сайжруулна. 

125 hz

8 kHz

1 2
Unitron компани нь томъёонд 
суурилсан аппарат үйлдвэрлэдэг. 
Олон жилийн судалгаагаар үйлвэрийн 
стандарт тохируулагатай байх нь 
сонсгол бууралттай үйлчлүүлэгч нарт 
хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн. 



3
Микрофон, шуум ларагч, 
хүний яриаг нэмэгдүүлэх 
системүүд нь харилцан 
уялдаатай бөгөөд 
үйлчлүүлэгч харилцан яриаг 
бүрэн дүүрэн ойлгох 
боломжийг олгодог. 





Усны хамгаалалт

Ус, чийг болон хөлснөөс 
хамгаалах хамгаалалтын 
бүрхүүлтэй

Зэврэхгүй

Хамгаалалтын бүрхүүл нь 
сонсголын аппаратыг зэврэхээс 
хамгаална

Бат бөх

Бат бөх бие нь хэт халалт, 
гадны нөлөө, тоос шороо 
зэргээс хамгаалах найдвартай 
байдал юм.

Удаан эдэлгээ 
MAX сонсголын 
аппарат нь маш бат 
бөх материалаар 
хийгдсэн учир 
эдэлгээ сайтай. 

Хамгийн 
сайн 
хамгаалалт



Загвар SPm SP

Зайны хэмжээ 13 675

Чангалж болох 
хамгийн дээд хэмжээ

140/75 dB 142/82 dB

133/68 dB 135/75 dB

140/75 dB 142/82 dB

Super Power mini

Гүйцэтгэх
хүчин чадал

Өндөр хүчин чадал бүхий Super Power, 
Super Power mini аппаратуудыг санал 
болгож байна 

Super Power
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Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт

Performance profile Max 20 Max 6 Max E

Суваг 20 6 6

Тохируулж болох Multiband Multiband •

Программ
Автомат программ 4 2

Manual programs 3 3 4

Streaming programs 3 3

SP specific features

Power Adaptation Manager • • •

Frequency compression • • •

SmartFocus™ SP Client control • •

Bass enhancer • • •

Signature features

Binaural Phone •

LearnNow™ •

Self learning •

Pinna Effect •

AntiShock™ • • •

Нэмэлтээр авч болох хэрэгсэл

Удирдлага • • •

Ухаалаг удирдлага • • •

uDirect™ 2 • •

uTV™ 2 • •

Smart Alert™ System • • •

In all technology levels:
• WDRC and linear processing

• Automatic Adaptation Manager

• Feedback manager

• Салхи болон шуумыг дарах систем

• Easy-DAI (not available with Max E )

• Easy-t

• MyMusic™

• Data logging

• DuoLink

• Х амгаалалтын бүрхүүл

• Wireless programming with iCube

MAX таны сонсголыг хамгаалж, хэл ярианы чадамжийг 
дээшлүүлнэ. Era платформ дээр бүтээгдсэн хамгийн 
дэвшилтэт технологи бүхий аппарат юм. 




