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Leox cho trẻ em & thiếu niên
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Leox



Những từ đầu tiên chúng ta nghe thấy, là ngôn ngữ sẽ theo chúng ta suốt đời. Mỗi
ngày là một cơ hội để trưởng thành hơn.

Leox là máy trợ thính công suất cao và siêu cao đầu tiên của Bernafon ứng dụng
công nghệ xử lý âm thanh theo môi trường thật - thích hợp cho trẻ em và thanh 
thiếu niên. Phát hiện và xử lý âm thanh với tốc độ cực cao, Leox tạo ra trải 
nghiệm nghe gần với thực tế hơn.
Công nghệ DECS độc quyền của Bernafon và bộ tính năng mạnh mẽ mang lại 
hiệu suất nghe vượt trội. Cùng với nhiều tùy chọn và phụ kiện, Leox là giải pháp
nghe lý tưởng cho trẻ em.
Tự hào với mức công suất khuếch đại cao nhất trong ngành, Leox giúp trẻ em 
và thanh niên tận hưởng một cuộc sống đầy ngẫu hứng.
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*  Sahli, A.S. (2019). Developments of children with hearing loss according to the age of diagnosis, amplification, and training  
in the early childhood period. Archives of Oto-Rhino-Laryngology, advanced online publication doi: 10.1007/s00405-019-
05501-w.

* *  Lesimple, C. & Tantau, J. (2017). Benefits of dynamic amplification control in complex listening environments. [White  
paper]. Retrieved May 14, 2019, from Bernafon.com

True Environment Processing™:  Giải pháp
tiếp cận âm thanh trung thực trong thời gian
thật của Bernafon
Trong những năm đầu tiên, điều trị bằng khuếch đại cho trẻ khiếm thính đã 
được chứng minh là có tác động tích cực đến sự phát triển lời nói và ngôn 
ngữ.* Ngoài ra, trẻ em nên nghe thấy tất cả các âm thanh trong môi trường 
của chúng để có thể xác định các âm thanh và học cách thích nghi với các tình 
huống nghe khác nhau.
Mức độ khuếch đại cao là điều cần thiết cho trẻ để bù đắp cho tình trạng mất 
thính lực từ nặng đến sâu. Tuy nhiên, tồn tại vấn đề trong việc khuếch đại âm 
thanh đủ nghe và việc đạt đến mức độ nghe không thoải mái. Leox với True 
Environment Processing ™ đạt được sự cân bằng này, hỗ trợ tốt trẻ em trong 
quá trình phát triển ngôn ngữ. Và nó thích ứng với nhu cầu thay đổi của trẻ
trong suốt các giai đoạn học tập khác nhau.

Những lợi ích cốt lõi của máytrợthính ứng dụng BernafonTrue Environment Processing™ **

Nhận diện và xử lý âm thanh
trong thời gian thực để tạo nên
Âm thanh môi trường đầy ý 
nghĩa và dễ nhận biết hơn

Nâng cao nhận biết về môi
trường bằng cách xác định rõ
nguồn và vị trí của âm thanh

Tăng tỷ lệ tín hiệu – độ nhiễu giúp
nhận thức và hiểu ngôn ngữ tốt
hơn trong môi trường ồn ào và năng
động

Thoải mái hơn khi nghe trong các 
tình huống có âm lượng lớn mà 
không ảnh hưởng đến các chỉ số 
an toàn hoặc lời nói quan trọng
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Máy trợ thính công suất cao truyền 
thống khuếch đại âm thanh ở mức cao, 
thường không phân biệt rõ ràng các loại 
tín hiệu. Khuếch đại dựa trên phân tích 
môi trường đã trôi qua dẫn đến âm 
thanh bị trễ và phân tán.

True Environment Processing ™không chỉ 
khuếch đại tín hiệu giọng nói để tăng khả 
năng nghe mà còn làm cho chúng rõ ràng 
hơn và tạo ra một ngữcảnhâm thanh đồng 
nhất. Người dùng thành thạo có thể
tùy chỉnh mức khuếch đại, cân bằng 
một cách hợp lý giữa cấu trúc của 
giọng nói, âm thanh bản địa và sự 
thoải mái khi nghe.

Với True Environment Processing™, Bernafon mong muốn tạo ra trải nghiệm
nghe gần với thực tế nhất có thể. Loại bỏ âm thanh nhân tạo và độ trễ xử lý. 
Leox phát hiện và xử lý âm thanh trong thời gian thực.
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Dynamic Environment Control System™. Công nghệ đằng

sau True Environment Processing™.

Dynamic Environment Control System™ – DECS™ ngắn gọn là – sự kết
hợp các công nghệ thính giác sáng tạo nhất cho đến nay của Bernafon. 
Tích hợp trên một vi mạch mạnh mẽ, DECS™ sử dụng kết hợp các hệ 
thống để đảm bảo khuếch đại âm thanh trong thời gian thực và nhận dạng 
giọng nói trong các tình huống nghe phức tạp. Đồng thời quản lý nhanh các
âm feedback. Kết quả là sự tối ưu việc nghe hiểu ngôn ngữ và sự thoải mái 
khi nghe trong các môi trường thay đổi nhanh chóng.

Dynamic Noise Management™
loại bỏ tiếng ồn hiệu quả mà
không ảnh hưởng xấu đến giọng
nói.

Dynamic Feedback Canceller™
khử tiếng hú chỉ trong 1 ms
.

Dynamic AmplificationControl™
liên tục ước tính tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu 
và chuyển hướng thông tin đến
Dynamic Speech  Processing™.

Continuous Environment Detection phân tích môi trường với tốc độ và độ chính 
xác cao. Điều này dựa trên 32,000 điểm dữ liệu được đo mỗi giây.

Dynamic Speech Processing™
khuếch đại chính xác tín hiệu dựa trên 
mức độ và thông tin môi trường động 
nhận được từ DAC ™
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Cho trẻ em mọi lứa tuổi
Máy trợ thính Leox thích hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Máy trợ thính được
thiết kế phù hợp với tai của trẻ em. Móc tai được thiết kế linh hoạt, có thể tùy chỉnh đảm bảo vừa 
khít giúp mang lại sự thoải mái khi nghe và hiệu suất nghe cao nhất. Khi trẻ lớn lên, các chi tiết
có thể điều chỉnh được để phù hợp với thay đổi của trẻ. Leox cũng là một lựa chọn tuyệt vời để
sử dụng đồng thời với thiết bị khác. Có thể sử dụng kết hợp với ốc tai điện tử, Leox ngăn ngừa 
sự suy giảm thính giác và hỗ trợ định vị âm thanh tốt hơn. **
Các thiết bị trợ thính đã được thử nghiệm nghiêm ngặt trong các phòng thí nghiệm. Với tiêu
chuẩn chính hãng của Bernafon, đảm bảo độ ẩm, nhiệt độ, va chạm, oxy hóa, cũng như các mối 
nguy hiểm khác không thể gây hại cho hệ thống. Tuổi thọ của các thành phần nhựa và kim loại 
đã được kiểm chứng trong các buồng thử nghiệm mô phỏng.
Leox là một trong những máy trợ thính trẻ em mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Mức tiếp nhận
và công suất cực đại đáp ứng tốt các trường hợp mất thính lực từ nặng đến sâu.

*  Cần đặc biệt chú ý khi sử dụng thiết bị trợ thính có công suất âm thanh đầu ra tối đa vượt quá 132 dB SPL (IEC 60318-4) vì có nguy cơ 
làm giảm khả năng nghe còn lại của người sử dụng thiết bị trợ thính.

BTE SP BTE UP
with undamped earhook with undamped earhook

(13-size battery) (675-size battery)

2cc coupler 139* 142*
OSPL90, peak (dB SPL)

Mô phỏng tai 143* 146*

2cc coupler 79 83
Full-on gain, peak (dB)

Mô phỏng tai 83 87

* *  Perigoe, C.B. và Paterson, M.M. (2013). Hiểu về sự phát triển thính giác của trẻ khiếm thính. Trong D.R. Welling và C.A. 
Ukstins (Eds.), Các nguyên tắc cơ bản về thính học cho nhà nghiên cứu bệnh về ngôn ngữ lời nói (tr.173-204). Burlington, 
MA: Jones & Bartlett Learning.



Leox. Hiện đại cùng Bền bỉ.

Childproof  
Các thành phần cơ học

chắc chắn và Bền bỉ

IP68-rated  
Kháng nước & kháng bụi

ổn định dài lâu

Multicolor LED
Đèn báo cho phụ huynh và

giáo viên

Single push button
Đổi chương trình nghe

Double push button 
Thay đổi âm lượng tiếp thu
bước nhỏ 1 dB hoặc 2.5 dB

Battery door 
Thay pin dễ dàng, có thể khóa



NFMI technology
Giúp giao tiếp hai tai và đồng bộ
hóa giữa các thiết bị trợ thính

Telecoil
Để truyền tín hiệu âm thanh 
trực tiếp từ các hệ thống 
teleloop tương thích

2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
Kết nối không dây với Micro của
giáo viên và các nguồn âm
thanh khác

Earhook
Móc tai linh hoạt vừa
khít với tai
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DAI/FM adapter
Kết nối với hệ thống truyền dẫn
FM trong lớp học và hệ thống
cápkết nối với các thiết bị giải trí
âm thanh

Lựa chọn màu sắc

M
ặt

tr
ên

red blue
antique metallic sand metallic
bronze anthracite beige silver

M
ặt

nề
n

metallic  
anthracite



Kết nối trong lớp học
Trẻ khiếm thính phải có khả năng theo đuổi mục tiêu giáo dục của mình 
giống như các bạn cùng lứa tuổi. Ngoài ra, trẻ nhỏ học bằng cách nghe và 
tiếp thu ngôn ngữ xung quanh chúng. *
Leox đảm bảo rằng trẻ có thể nghe các bài học một cách rõ ràng. Hệ thống 
phát sóng FM thường được lắp đặt trong các lớp học. Thiết bị trợ thính 
Leox dễ dàng kết nối với hệ thống lớp học FM bằng bộ điều hợp FM. Leox 
cũng nhận âm thanh trực tiếp từ hệ thống vòng lặp cảm ứng trong không 
gian công cộng.

10 *  Scanlon, K. O. (2013). Incidental learning and speech therapy. Retrieved from  
https://www.scanlonspeech.com/2013/01/15/incidental-learning-and-speech-therapy/
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SoundClip-A  
SoundClip-A hoạt động như một micrô từ xa cho giáo viên, cha mẹ và người 

chăm sóc để dễ dàng trò chuyện với trẻ. Phụ kiện đa năng này cho phép 
ghép nối với máy tính xách tay và máy tính bảng thông qua bộ chuyển đổi 

Bluetooth® USB. Lý tưởng cho những ai yêu thích chơi game và phát video 
trực tuyến.

SoundClip-A truyền phát âm thanh từ các thiết bị hỗ trợ Bluetooth® 
phổ biến như iPhone®, iPad®, iPod® và điện thoại thông minh Android ™

sử dụng công nghệ 2,4 GHz.

EasyControl-A app
Giới trẻ hiếm khi không có điện thoại thông minh 
Ứng dụng EasyControl-A hoạt động như một điều 
khiển từ xa kín đáo cho máy trợ thính Leox và có 
đa dạng chức năng hữu ích

Máy trợ thính Leox tương thích tốt nhất với iPhone®, iPad®, and iPod® và có thể được sử dụng như tai nghe để truyền phát âm
thanh trực tiếp.

Để download ứng dụng Bernafon EasyControl-A trên iPad, vào App Store, tìm kiếm Bernafon, và sử dụng bộ lọc: iPhone only. 
Ứng dụng Bernafon EasyControl-A tương thích với hệ điều hành Android™ 6.0, Marshmallow trở lên. 

TV-A
Bộ TV Adapter truyền âm thanh trực tiếp từ TV đến thiết bị trợ 
thính với chất lượng âm thanh cao nhất.



BTE SP BTE UP

Cỡ pin 13 675

Hai băng tần 2.4 GHz và NFMI technology ● ●

Nút bấm đơn ● ●

Nút bấm đôi ● ●

Telecoil ● ●

Phủ chống nước ● ●

IP68 ● ●

LED đa màu ● ●

Ngăn chứa pin chống giả mạo
(tùy chọn)

● ●

Móc tai cho người lớn và trẻ nhỏ ● ●

SoundClip-A ●

EduMic ●

RC-A ●

TV-A ●

Phone Adapter 2 ●

Compatibility with induction loopsystems ●

DAI (Audio-Plug), AP 1000 ●

FM10adapter ●

FM receiver Any 3 pin universal FM receiver, e.g., Amigo R2, MLxi, Roger X

FM transmitter / classroom system
Any FM transmitter and classroom system compatible, e.g.,  

Amigo T31/31, Roger TX, SCOLA, or ToGo

Tổng quan thiết bị

Tương thích với phụ kiện
BTE SP | BTE UP
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Tổng quan chức năng

DECS™ (Dynamic Environment ControlSystem™)

Leox 7 Leox 3

Dynamic Noise Management™

Dynamic Directionality Medium focus Low focus

Dynamic Noise Reduction 4 Settings ●

Dynamic Amplification Control™

Speech in Noise 4 Settings –

Comfort in Noise 2 Settings –

Dynamic Speech Processing™

ChannelFree™ ● ●

Speech Cue Priority™ ● ●

Dynamic Feedback Canceller™ ● ●

Speech

Low Frequency Enhancer ● ●

Frequency Compositionnxt ● ●

Comfort

Binaural Noise Manager ● –

Transient Noise Reduction 3 options ●

Wind Noise Manager ● ●

Dynamic Range Extender ● –

VC step size ● ●

Soft Noise Management ● ●

Processing

Frequency bandwidth* 10 kHz 10 kHz

Fitting bands 14 10

Directionality controls

Fixed Dir ● ●

Fixed Omni ● ●

Individualization

Program options/memories 13/4 10/4

Binaural coordination: VC, program change, mute ● ●

Automatic Adaptation Manager ● ●

Transition Level 3 options –

Data Logging ● ●

Multicolor LED ● ●

Tinnitus SoundSupport ● ●

*  Tần số âm thanh được xử lý cao nhất

Leox BTE SP &BTE UP có thể lập trình bằng Oasisnxt 2019.2 hoặc phiên bản cao hơn.
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Trothinhankhang.com Bernafon is part of the Demant Group.

Bernafon Companies

Australia ∙Canada ∙China ∙Denmark ∙Finland ∙France ∙Germany ∙Italy ∙Japan ∙Korea ∙Netherlands ∙New Zealand ∙Poland ∙South Africa ∙Spain ∙
Sweden ∙Switzerland ∙Turkey ∙UK ∙USA

Australia
Bernafon

629 Nudgee Road
Nundah QLD 4012
Freecall 1800 809 111
Phone +61 7 3250 0300
Fax +61 7 3250 0372

New Zealand
Bernafon New Zealand

A Division of Audmet Australia Millennium Centre
Level 2, Building A  
600 Great South Road

Greenlane, Auckland 1051
Toll Free 0800 442 257  
info@bernafon.co.nz

39 Van Vuuren Street  
Constantia Kloof  
1709

Phone +27 11 675 6104

South Africa United Kingdom
Bernafon South Africa (Pty) Ltd Bernafon UK

Cadzow Industrial Estate  
Off Low Waters Road  
Hamilton
ML3 7QE Scotland  
Phone +44 1698 285 968

Fax +44 1698 421 456

Trự sở trên thế giới

Switzerland

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131

3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com 
www.bernafon.com

Được thành lập vào năm 1946, các đại diện và nhân viên của Bernafon tại hơn 70 quốc gia đã làm việc 
trên tinh thần và truyền thống của những người sáng lập để phát triển và tiếp thị các giải pháp giúp đỡ 
người khiếm thính. Với công nghệ hàng đầu, sản phẩm hiệu suất cao và hỗ trợ vượt trội, chúng tôi cố 
gắng cung cấp các giải pháp vượt qua mọi mong đợi. Các giá trị cốt lõi tới từ Thụy Sĩ, cùng với năng lực 
công nghệ, niềm đam mê và quan hệ đối tác thực sự, giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu của mình:

Cùng nhau giúp mọi người nghe và giao tiếp tốt hơn.

Để xem thêm thông tin, xem tại trang chủ đại lý chính hãng của chúng tôi tại Việt Nam https://TroThinhAnKhang.com
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