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מגדירים את  חוד החנית 
הטכנולוגי

המצאנו מחדש את מכשירי השמיעה משולבי בינה 
מלאכותית וחיישנים כדי להעצים אתכם ביכולות 

משנות חיים ובביצועי סאונד שלא התאפשרו עד היום. 
זוהי רק ההתחלה במאמץ המתמשך שלנו להעניק 

את פתרונות השמיעה הטובים ביותר עם הטכנולוגיות 
המתקדמות ביותר.

טכנולוגיה 
עטורת פרסים

מכשירי השמיעה שחוללו מהפכה נמנים בין ההמצאות 
הטובות ביותר של מגזין TIME לשנת 2019.

Livio AI, מכשירי השמיעה הבריאותיים הראשונים 
בעולם משולבי בינה מלאכותית וחיישנים, מבטאים 
את הקשר העמוק שבין בריאות השמיעה לבריאות 

הכללית.
מכשירי השמיעה Livio Edge AI נבנו על בסיס 

טכנולוגיה זו.





בינה מלאכותית מוטמעת
Livio Edge AI נותנים לכם יתרון חד על 
פני מכשירי שמיעה אחרים הודות לבינה 

המלאכותית בכל מכשיר ומכשיר.

סאונד ללא תקדים במצב 
Edge

טכנולוגיית AI מסייעת לכם במצבי ההאזנה 
המאתגרים ביותר בקלות באמצעות טפיחה 

קלה על המכשיר.

עוצמה מותאמת אישית
מכשירי השמיעה התוך-אוזניים הנטענים 

הראשונים בעולם* מעניקים לכם אפשרויות 
נוחות, דיסקרטיות ומותאמות.

העניקו לעצמכם 
יתרון חד

 ,Livio Edge AI עם מכשירי השמיעה
הכוח של הבינה המלאכותית נמצא 

בקצות האצבעות שלכם, ומעניק 
לכם את הדור הבא של ביצועי סאונד 

שלא התאפשרו עד היום, גם בסביבות 
ההאזנה המאתגרות ביותר.

 AI מצוידים בטכנולוגיית*
2.4GHz אלחוטי ובסוללות 

LiOn





Livio Edge AI לוקחים את ביצועי הסאונד 
המובילים שלנו לרמות אחרות, ומעניקים לכם 

התאמות מיידיות לסביבות ההאזנה המאתגרות 
ביותר.

באמצעות טפיחה קלה מערכת הבינה 
המלאכותית שבמכשירי השמיעה סורקת את 

הסביבה ומבצעת התאמות מיידיות כדי לסייע 
לכם כשאתם הכי זקוקים לכך. עיבוד הסאונד 

 Livio המתקדם הזה זמין אך ורק במכשירי
.Edge AI

לשמוע דיבור בנוחות אפילו 
בסביבות עמוסות תוך הנמכת 

רעש בלתי רצוי.

ללא זמזומים או שריקות – 
רק האזנה נטולת רעשי לוואי 

כל היום.

איכות סאונד עילאית, 
צלילות, שמיעה טבעית יותר 

עם מעברים חלקים בין סביבות 
ללא מאמץ.



*אביזר Remote Microphone + נדרש לטלפונים מבוססי אנדרואיד מדגמים מסוימים

שידור – הזרמת שמע - של שיחות 
טלפוניות באופן צלול ובהיר. 

תוכלו גם להינות ממוזיקה באופן 
שהיא נועדה להישמע.

חברו את מכשירי שמיעה 
באמצעות בלוטות' 
לאביזרים וטלפונים 

מסוג אייפון או מבוססי 
אנדרואיד*

תוכלו להינות משקט ושלווה תוך 
הגברת קולות רצויים כמו דיבור.



שמיעה 
בריאה 

משמעותה 
היא שגם 

אתם 
בריאים 

יותר
הוכחות שהולכות 

ומצטברות מצביעות על 
הקשר בין בריאות השמיעה 

לבין הבריאות הכללית. 
אנשים המטפלים בירידה 

בשמיעה שלהם, לא רק 
ששומעים טוב יותר אלא 

ככל הנראה מקטינים את 
הסיכון למצבי בריאות 

חמורים, כגון ירידה ביכולות 
קוגניטיביות ודמנציה.1



מעקב גופני
להישאר פעיל הוא המפתח להישאר בריא. 
נמצא, כי מעקב אחר מספר הצעדים ואחר 
תנועה גופנית עשוי להוות השראה להמשך 

פעילות או הגברתה.

מעקב מנטלי
חיי חברה בריאים עשויים להפחית מתח ולמנוע 

דיכאון, ומובילים לבריאות מנטלית טובה 
יותר. מעקב אחר זמן ואופן השימוש במכשירי 

השמיעה עשוי לעודד יותר 
פעילות חברתית.

זיהוי נפילות והתראות
כדי לשמור עליכם עצמאיים, מכשירי השמיעה 
תוכננו לזהות נפילות ולשלוח הודעות התראה 

מתאימות לאנשי קשר שנבחרו לשם כך.

יכולת מעקב מדויקת יותר
האוזן היא המקום הטוב ביותר 

למעקב אחר נתונים בנוגע 
לבריאות ולכשירות גופנית.

Livio Edge AI מעניק לכם את 
היתרון הזה.



For you

שליטה קלה ומותאמת אישית
אפליקציית Thrive עובדת עם Livio Edge AI באופן 

חלק וסמוי ומעניקה לכם שליטה על מכשירי השמיעה 
שלכם. שנו את הגדרות המכשירים בקלות, התאימו 
את עוצמת הקול, צרו תכניות אקוסטיות מותאמות 

והזרימו מוזיקה או שיחות טלפון, והכל בלחיצת 
כפתור.

וזו רק ההתחלה
אפליקציית Thrive מעניקה אפשרויות עוצמתיות 

רבות וקלות לשימוש לניהול מדדי הבריאות שלכם 
ולגישה למידע שימושי.

שתי אפליקציות 
)יישומונים( 

שעובדים ביחד



שמרו על העצמאות שלכם
Thrive Care מספק שקט נפשי לאלה שבחרתם 

לשתף עמם מידע ועוזר לכם להרגיש בטוחים 
ועצמאיים.

באמצעות Thrive Care, ניתן לשתף מידע על 
מדדי הפעילות הפיזית והחברתית שלכם ועל 

השימוש במכשירי השמיעה עם אנשים שבחרתם 
מראש. אתם בוחרים במה לשתף מאפליקציית 

 .Livio Edge AI בלעדית למכשירי.Thrive

לאנשים הדואגים לך



מידע ותכונות קלות לשימוש 
באפליקציית

תרגום
קבלו תרגום סימולטני של שפה שאתם 

שומעים )בשפות ובמכשירי טלפון נתמכים( 
ושמעו את התרגום במכשירי השמיעה 

שלכם.

אין עוד מכשירי שמיעה כאלה הנותנים לכם 
ביצועים עוצמתיים ומידע קל לשימוש בקצות 

אצבעותיכם.

Thrive Assistant – המסייע
השתמשו בפקודות קוליות )בשפות 

נתמכות( כדי לקבל תשובות מהירות 
לשאלות, להגדיר תזכורות ולשלוט על 

מכשירי השמיעה שלכם.

תזכורות
קבלו תזכורות קוליות למכשירי השמיעה 
או על מסך הטלפון, כמו תזכורת לקחת 

תרופות.

כיבוי/הפעלה אוטומטיים
 מכשירי Livio Edge AI מזהים כשאתם 

מרכיבים את המכשירים שלכם או 
מוציאים אותם וחוסכים בצריכת סוללה.





מותאם. נוח.
תוך אוזני.

הכירו את מכשירי השמיעה הנטענים התוך-אוזניים 

הראשונים בעולם הפועלים בטכנולוגיה אלחוטית 

של GHz 2.4. המכשירים נבנים כך שיתאימו אישית 

לתעלת האוזן שלכם בנוחות ובאופן בטוח. 

שלל צבעים לבחירה מאפשרים לכם להיות 

דיסקרטיים או להבליט את המכשירים שאתם 

מרכיבים לפי בחירתכם.

המטען החדש שלנו מתאים לכל מכשירי השמיעה 
המותאמים תוך אוזניים, ומספק עד 24 שעות שימוש 

בטעינה בודדת.
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שמיעה המונעת 
באמצעות בינה 
מלאכותית לכל 

צורך
דברו עם קלינאי התקשורת המטפל בכם 

במכון השמיעה שלכם על רצונותיכם, אורח 
חייכם ועל כמה פעילים אתם, כדי שתוכלו 

למצוא את מכשירי השמיעה המתאימים 
עבורכם.

גם אם יש לכם ירידת שמיעה חד-צידית – 
יש לנו פתרון.

פתרונות שמיעה תוך אוזניים

החלק הגלוי 
כלפי חוץ

בנוי בהתאמה אישית 
בהתאם לתעלת האוזן שלכם

צבעים לבחירה



Slate

Sterling

Bright White 
with Sterling

Black

Bronze

Champagne

Espresso

ציפוי מיקרוני מיוחד 
מסייע לשמירה על 
מכשירי השמיעה 

מפני לחות

פתרונות שמיעה מאחורי האוזן

צבעים לבחירה
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אביזרים אלחוטיים מעוצבים ברמה הגבוהה 
ביותר משדרים את הסאונד שאתם אוהבים 

 .Livio Edge AI ישירות למכשירי השמיעה
תוכלו ליהנות מאיכות קול מעולה בהאזנה 

למוזיקה המועדפת עליכם, לתכניות 
טלוויזיה ולשיחות טלפון.

התחברו מחדש 
למה שהכי חשוב 

לכם

1. מיני מיקרופון אישי 
תוכלו ליהנות משיחות אחד-על-אחד 
בסביבות רועשות באמצעות הצמדת 

המיקרופון לדש הבגד של בן השיח שלכם.
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2. משדר לטלוויזיה
שדרו בקלות סאונד מהטלוויזיה שלכם או 

ממקור קול אחר ישירות למכשירי השמיעה 
שלכם.

3. מיקרופון אישי +
מאפשר הזרמת שמע וביצוע שיחות אחד-

על-אחד בסביבות רועשות בקלות.

4. מיקרופון שולחני
מאפשר לנהל שיחות בישיבות או פגישות 

מרובות משתתפים באמצעות שמונה 
מיקרופונים מובנים המשדרים את הקול של 

הדובר הראשי למכשירי השמיעה שלכם.

5. שלט רחוק
מאפשר שליטה פשוטה ובקלות על עוצמת 

הקול, השתקת מכשירי השמיעה שלכם ועוד 
תכונות נוספות.
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