
 

UAB “LAUDATA” 

KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 

 

 

Mosaic 10 M E1 

Mosaic 10 P E1 

 

 

www.rexton.com 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 6.  

Programų skaičius – 4.  

Triukšmų valdymas. 

Automatinis kryptinis mikrofonas.  

Gali būti fiksuotas kryptinis mikrofonas. 

Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du 

aparatus.  

Nano apsauga. 

 

Mosaic 10 HP E1 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 6.  

Programų skaičius – 4.  

Triukšmų valdymas. 

Automatinis kryptinis mikrofonas.  

Gali būti fiksuotas kryptinis mikrofonas. 

Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du 

aparatus.  

Nano apsauga. 

 

Mosaic 20 8c M, P 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 8.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja 70 situacijų, 

apdorojant garso šaltinius.  

Programų skaičius – 6.  



 

www.rexton.com 

Balso valdymo funkcija. 

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.   

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

Mosaic 30 8c M, P 
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Signalų apdorojimas kanalais –16.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 8.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

Programų skaičius – 6.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.   

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

Mosaic 40 8c M, P 
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Signalų apdorojimas kanalais –24.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 12.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

Programų skaičius – 6.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.   

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

Mosaic 60 8c M, P 

 

Signalų apdorojimas kanalais –32.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 16.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

Programų skaičius – 6.  
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Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Galima funkcija iFocus 360.  

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.   

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

Mosaic 80 8c M, P 
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Signalų apdorojimas kanalais – 48.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 20.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

Programų skaičius – 6.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Automatinė funkcija iFocus 360.  

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus automatinis švilpimo nuslopinimas.   

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

 

M-Core 20 B-Li HP 
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Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 8.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.  

Su įkraunama ličio baterija.   

Įkroviklis dviems klausos aparatams. 

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

M-Core 30 B-Li M, P, HP 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 8.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   
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M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.  

Su įkraunama ličio baterija.   

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

M-Core 40 B-Li M, P, HP 
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Signalų apdorojimas kanalais – 24.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 12.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.  

Su įkraunama ličio baterija.   

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

M-Core 60 B-Li M, P, HP 

 

 

 

www.rexton.com 

Signalų apdorojimas kanalais – 32.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 16.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.  

Su įkraunama ličio baterija.   

Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

M-Core 80 B-Li M, P, HP 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 34.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 16.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja 120 situacijų.  

Su įkraunama ličio baterija.   
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Valdomas išmaniaisiais telefonais.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

M-Core R312 40 
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Signalų apdorojimas kanalais – 32.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 16.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 

situacijų.  

312 dydžio baterija. 

Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siųstuvo, TV 

priedėlio.  

Abipusis dviejų aparatų valdymas. 

Valdymas vėjuje.  

Apsauga nuo drėgmės IP68. 

 

M-Core R312 60 
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Signalų apdorojimas kanalais – 32.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 16.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 

situacijų.  

312 dydžio baterija. 

Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siųstuvo, TV 

priedėlio.  

Abipusis dviejų aparatų valdymas. 

Abipusis dviejų aparatų valdymas vėjuje.  

Apsauga nuo drėgmės IP68. 

 



M-Core R312 80 
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Signalų apdorojimas kanalais – 48.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 20.  

Tiesioginis transliavimas į išmaniuosius prietaisus 

per bluetooth jungtį.   

M-Core platforma – analizuoja daugiau kaip 140 

situacijų.  

312 dydžio baterija. 

Galima valdyti su pulteliu, jungti prie siųstuvo, TV 

priedėlio.  

Abipusis dviejų aparatų valdymas. 

Abipusis dviejų aparatų valdymas vėjuje.  

Apsauga nuo drėgmės IP68.  

 

 

Mosaic HP 20 E1 
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Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

Garsumo apdorojimas kanalais – 8.  

Sinchronizacija “Wireless”. 

Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas). 

Programų skaičius – 4.  

Balso valdymas. 

Adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį 

„SmartKey“.  

Apsauga nuo drėgmės IP67.  

 

Mosaic HP 30 E1 

 

 

Abipusis valdymas (programų ir garsumo keitimas). 

Programų skaičius – 4.  

Balso valdymas. 

Daugiakanalinis adaptyvus kryptinis mikrofonas.  

Tinnitus funkcija. 

Triukšmų nuslopinimas vėjuje. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“, valdiklį 
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„SmartKey“.  

Apsauga nuo drėgmės IP67.  

 

 

Lewi S 
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Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

2.4 GHz bevielė technologija. 

10 HD garsas. 

Scenų aptikimas (šešios situacijos). 

Binauralinė sinchronizacija. 

Abipusis programų ir garsumo perjungimas. 

Adaptyvus kryptingumas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“. 

Derinamas su pulteliu „multistreamer“.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais. 

 

Lewi R 

 

 

 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 16.  

2.4 GHz bevielė technologija. 

10 HD garsas. 

Scenų aptikimas (šešios situacijos). 

Binauralinė sinchronizacija. 

Abipusis programų ir garsumo perjungimas. 

Adaptyvus kryptingumas. 
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Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“. 

Derinamas su pulteliu „multistreamer“.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais. 

 

Risa S 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

2.4 GHz bevielė technologija. 

10 HD garsas. 

Scenų aptikimas (šešios situacijos). 

Binauralinė sinchronizacija. 

Abipusis programų ir garsumo perjungimas. 

Adaptyvus kryptingumas. 

Automatinis garso aptikimas. 

 

Keturios programos.  

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“. 

Derinamas su pulteliu „multisteamer“.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais. 

 

Risa R 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

2.4 GHz bevielė technologija. 

10 HD garsas. 

Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjuje, trukšme). 

Abipusis programų ir garsumo perjungimas. 
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Adaptyvus kryptingumas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“. 

Derinamas su pulteliu „multisteamer“.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais. 

 

Rega S 

Rega P 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

2.4 GHz bevielė technologija. 

10 HD garsas. 

Scenų aptikimas (dvi situacijos, vėjuje, trukšme). 

Abipusis programų ir garsumo perjungimas. 

Adaptyvus kryptingumas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

Išmanus valdymas per programėlę „App“. 

Derinamas su pulteliu „multisteamer“.  

Valdomas išmaniaisiais telefonais. 

 

Rega R 
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Signalų apdorojimas kanalais – 18.  

10 HD garsas. 

Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. 

Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas. 

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 



Tinnitus modulis. 

 

 

Kami S 

Kami P 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

10 HD garsas. 

Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. 

Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas. 

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis. 

 

 

Kami R  
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Signalų apdorojimas kanalais – 12.  

10 HD garsas. 

Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. 

Mašinų keliamo triukšmo nuslopinimas. 

Vėjo triukšmų nuslopinimas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 

Tinnitus modulis 

 

Sino S 

sino P  

 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 9.  

10 HD garsas. 

Adaptyvus triukšmų nuslopinimas. 

Automatinis garso aptikimas. 

Keturios programos.  

Multikanalinis MPO reguliavimas. 
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Tinnitus modulis. 

 

Sky B 50 M, P, SP, UP 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12. 

Funkcija “AustoSense SKY QS”. 

Pokalbis telefonu automatiškai girdimas abiejose 

ausyse.  

Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.  

Aidų nuslopinimas. 

Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.  

Funkcija „FlexControl“ (leidžia pritaikyti operacinę 

sistemą „AutoSense“ asmeniniams poreikiams).  

Funkcija „FlexVolume“ modeliuoja garso signalų 

stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius. 

Real Ear Sound funkcija. 

Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, 

automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, 

klausantis muzikos ir kt.  

Tiesiogiai taikoma su siųstuvu “Roger”.  

BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja 

technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio 

garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes 

neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį. 

 

Sky B 70 M, P, SP, UP 

 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 16. 

Vėjo slopinimo funkcija. 

Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose 

ausyse.  

Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.  
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Aidų nuslopinimas. 

Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.  

„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą 

„AutoSense“ asmeniniams poreikiams.  

Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų 

stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius). 

Real Ear Sound funkcija. 

Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, 

automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, 

klausantis muzikos ir kt.  

Tiesiogiai taikoma su siųstuvu “Roger”.  

BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja 

technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio 

garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes 

neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį. 

 

Sky B 90 M, P, SP, UP 
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Signalų apdorojimas kanalais – 20. 

Vėjo slopinimo funkcija. 

Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose 

ausyse.  

Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.  

Aidų nuslopinimas. 

Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.  

„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą 

„AutoSense“ asmeniniams poreikiams.  

Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų 

stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius). 

Real Ear Sound funkcija. 

Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, 

automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, 

klausantis muzikos ir kt.  

Tiesiogiai taikoma su siųstuvu “Roger”.  

BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja 

technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio 

garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes 

neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį.stiprinimo 

kreivę atsižvelgdama į dažnius. 



 

Sky M 50 M, SP 
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Signalų apdorojimas kanalais – 12. 

Vėjo slopinimo funkcija. 

Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose 

ausyse.  

Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.  

Aidų nuslopinimas. 

Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.  

Aplinkos balansas. 

„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą 

„AutoSense“ asmeniniams poreikiams.  

Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų 

stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius). 

Real Ear Sound funkcija. 

Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, 

automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, 

klausantis muzikos ir kt.  

Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV 

priedą.  

Tiesiogiai taikoma su siųstuvu “Roger”.  

BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja 

technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio 

garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes 

neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį. 

 

Sky M 70 M, SP 

 

 

 

 

Signalų apdorojimas kanalais – 16. 

Vėjo slopinimo funkcija. 

Abipusis pokalbio telefonu girdėjimas abiejose 

ausyse.  

Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.  

Aidų nuslopinimas. 

Abipusis aparatų valdymas vienu paspaudimu.  

„FlexControl“ leidžia pritaikyti operacinę sistemą 

„AutoSense“ asmeniniams poreikiams.  

Aplinkos balansas. 
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Funkcija „FlexVolume“ (modeliuoja garso signalų 

stiprinimo kreivę atsižvelgdama į dažnius). 

Real Ear Sound funkcija. 

Funkcijos, pritaikančios geresniam girdėjimui, 

automobilyje, triukšmingoje garsioje aplinkoje, 

klausantis muzikos ir kt.  

Valdymas per išmaniuosius įrenginius, valdiklį, TV 

priedą.  

Tiesiogiai taikoma su siųstuvu “Roger”.  

BroadbandBooster „BroadbandBooster“ yra nauja 

technologija, kurią pasitelkus vidutinio ir didelio 

garsumo plačiajuosčiai garsai geriau girdimi, nes 

neiškraipomi pasiekus maksimalų lygį. 

Individualūs ausies įdėklai 

  

Individualūs ausies įdėklai gali būti gaminami iš 

minkštos arba kietos medžiagos.  

Medžiaga ir forma parenkama pagal paciento 

amžių, klausos sutrikimo laipsnį ir kitas 

individualias savybes.  

 


