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POR QUE PHONAK?
Sabendo da importância do mecanismo para solução em comunicação 
para emissoras de TV (Broadcast), eventos, entre outros, a R&FCom 
Tecnologia em Comunicação disponibiliza o que há de melhor em 
tecnologia no mercado de comunicação, para melhor atende-los 
estamos trabalhando com a Marca Phonak, que disponibiliza Pontos 
Eletrônico Phonak Invisity Flex e Four, Transmissor, Acessórios (Baterias, 
Cerumex (Filtro de Cera), IPU Set (Programador), Software, Loudspeaker 
Part Invisity (Ponteira)) com alta definição de coordenação, que pode ser 
usado em qualquer tipo de necessidade, tanto para coordenação, 
passagem de texto, trilha sonora, PGM, entre outros.

Desenvolvemos projetos de sistemas de comunicação de acordo com a 
sua necessidade. Trazemos o melhor custo-benefício do mercado e 
equipamentos de ponta para suprir qualquer necessidade.
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PHONAK INVISITY FLEX
Invisity é fabricado pela phonak, é o menor receptor 
in-ear rf do mundo.

Invisity é um fone de ouvido miniatura, que fica invisível 
dentro do canal auditivo e pesa 1,5g. a escolha perfeita 
para apresentadores, artistas e a quem necessite de 
uma coordenação com áudio nítido, oferecendo total 
liberdade de movimento.

Sem fio – 100% sem fio – sem cabos ou colares indutivos.

Invisível – sem fios ao redor da orelha ou pescoço, faz do 
Invisity completamente invisível ao público.
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Qualidade na fala – Invisity possui uma recepção de 
áudio cristalino, com uma ótima qualidade de recepção 
ao ouvido humano.

Flexibilidade de frequências – reprogramável, significa 
que não corre o risco de interferência, sua frequência 
pode ser alterada no caso de alguma interferência.
Flexibilidade no transmissor – use Invisity com um 
transmissor Phonak (TX300V) com tecnologia phonak.

Você pode usar um transmissor phonak TX300V com 
vários receptores Phonak Invisity.
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PHONAK INVISITY FLEX
O Phonak Invisity trabalha nas seguintes faixas de frequência:
158/164mhz, 164/170.8mhz, 169.4/176mhz, 175/182mhz, 
202/209mhz e 214/220mhz.

Podendo ser usada em qualquer frequência de sua necessidade 
nesses ranges acima descritos no transmissor phonak que 
trabalha no range de 150/220mhz, podendo ser configurado 
na sua frequência com ajuste de potência.

O Phonak tem 2 volumes de áudio, no primeiro volume temos 
configurado 94db, no segundo tem configurado 102db de fábrica.

O Phonak trabalha melhor com sua própria bateria Phonak A10 
Zinc Air, com uma recepção constante de 13 horas.
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PHONAK INVISITY FOUR 4 CANAIS
O Phonak Invisity Four (4 canais),  é um Invisity de 4 canais programáveis 
com um controle remoto que faz a modificações de canais conforme sua 
necessidade, podendo ser utilizado em algumas  situações:

Em externas você consegue se livrar de problemas de frequências que 
possa atrapalhar o bom andamento do seu evento.

Em estúdio, você pode utilizar um transmissor em cada estúdio com 
frequência diferente e pode estar utilizando o mesmo Invisity.
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Phonak Invisity Flex:
Single frequency
2 volume settings (max. 108db)

Phonak Invisity Four (4 – channel)
4 frequencies reprogrammable
2 volume settings (max. 108db)
Wireless remote control inclued 
(for switching be tween frequencies)

Phonak Programming Unit (ipu set)
Reprogram Invisity frequencies and 
the Invisity remote control.
Read and edit service data
Usb cable supplied
Runs on windows pc operating system.
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PHONAK TX300V TRANSMITTER
Existem alguns modelos de transmissores que podem ser usados no Phonak Invisity, isso inclui o TX300V transmitter.

O TX300V foi desenvolvido para atender o Phonak Invisity, sem restrições de frequência.
Ele trabalha na frequência que você desejar utiliza-lo, podendo ser configurado por software a sua frequência 
e potência de transmissão, para garantir uma recepção de qualidade para o seu ponto eletrônico.

Especificações do TX300V:
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Frequency range of 150-220mhz
Up to 20 reprogrammable channels
Output power options: 12.5m w, 50Mw, 100mw, 300mw.
Dipole antenna included (cable length 7.6m/25feet)
Optional ptt with/without vox function
Rack mountable (rack unit available)
Audio output with 2 phono connectors
(unbalanced, impedance 10 ohms)
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ACESSÓRIOS
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Phonak Cerumex (filtro de cera):
Para uma melhor limpeza do seu Phonak Invisity.

Ipu Set e Software Phonak:
Utilizado para configurar o seu Phonak Invisity, como troca de frequência, entre outros.

Loudspeaker Part Invisity: 
Parte de baixo do Phonak Invisity, uma solução rápida, prática, 
melhor custo-benefício para uma manutenção do seu Ponto Eletrônico.

Pilha Phonak 10 Zinc Air: 
Fabricada especialmente para os produtos Phonak, com alta qualidade, sem prejudicar o seu aparelho.
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Trabalhamos com venda, locação e manutenção de todos os 
produtos Phonak acima relaciondados com o melhor conceito em 
pós venda do mercado, praticando a melhor manutenção, com o 

melhor custo-benefício para o seu produto. Consulte-nos


