
Made for iPhone®



Laget 
for deg.

Vi i Starkey® Hearing Technologies, 
mener at å høre bedre, er å leve 
bedre.

Med Halo™ 2, vårt nyeste Made for iPhone® 
høreapparat, kan vi hjelpe deg til å 
komme sammen med menneskene og 
tingene som betyr mest for deg.

Halo 2 er Starkeys mest avanserte  
teknologi med overlegen lydkvalitet, 
premium funksjoner, og individuelle 
løsninger for å møte dine unike hørsels-
behov og å utvide dine lytteopplevelser.

Starkey Sound™ er 
nyskapende  teknologi 
som leverer sann 
lytteglede.



Laget for
å være 
tilkoblet.

Vårt nyeste Made for iPhone  
høreapparat og vår brukervennlige 
TruLinkTM hørselskontroll app  
er utviklet spesielt for å virke sammen 
med din iPhone, iPad,® iPod touch® og  
Apple Watch.® Sammen sørger Halo 2 og 
TruLink for den mest personlige hørsels-
opplevelsen hittil, og de leverer: 

•  Ren og klar lyd og en unik lytteopplevelse

•  Bedre oppfattelse under samtaler, 

og komfort i støyende omgivelser

•  Strømming av blant annet musikk og 

telefonsamtaler, direkte fra din iPhone til 

dine høreapparater

• Avansert teknologi, kombinert med   

 stilig design og brukervennlige løsninger



Laget for
bedre 
kontroll.

Halo 2 kobler seg automatisk 
opp til din iPhone, iPad og  
iPod touch via Bluetooth® 
teknologi og Starkeys bruker-
vennlige TruLink app.   
TruLink tilbyr tilleggstjenester som 
forbedrer brukeropplevelsen hvor du 
enn er — slik at du kan få større glede 
av høreapparatet ditt. Svar på oppringningen med et 

sveip med fingeren og få hele 
samtalen strømmet til dine Halo 
2 høreapparater via Bluetooth 
teknologi.

Telefonsamtaler

TruLink SoundSpaceTM gir deg 
muligheten til enkel justering av 
lydbildet i høreapparatet ditt. Kun 
ved å bevege fingeren din over 
skjermen, kan du raskt finne din 
foretrukne lytteinnstilling. Lagre 
innstillingen som et personlig 
TruLink lytteprogram slik at 
du kan høre komfortabelt i alle    
situasjoner.

SoundSpace

Du kan blant annet justere lyd-
styrken og bytte lytteprogram 
direkte fra din iPhone.

Fjernkontroll



Du kan også geotagge lytte-
program ved hjelp av GPS funks-
jonen i din iPhone. Et geotagget 
lytteprogram vil huske hvor du 
befinner deg, og automatisk skifte 
til ønsket innstilling i dine Halo 
2 høreapparater når du kommer 
tilbake til det stedet. For eksempel 
kan du geotagge din foretrukne 
innstilling “kaffebar” og Trulink-
programmet vil aktiveres hver 
gang du går inn på din favoritt 
kaffebar.

TruLink  
lytteprogram

Halo 2 høreapparater tilbyr strøm-
ming av telefonsamtaler, musikk 
og media fra din iPhone — slik 
at du kan glede deg over klar 
kommunikasjon og imponerende 
lydkvalitet hvor som helst, når som 
helst.

Ren og klar strømming 
av lyd

Justerer automatisk lydstyrken på 
dine Halo 2 høreapparater over 
tid for å gjøre overgangen til en ny 
lytteopplevelse så komfortabel som 
mulig.

Automatisk tilvenning

Bruk TruLink app for Apple  
Watch til å justere lydstyrke og bytte 
lytteprogram i dine høre-apparater 
direkte fra håndleddet.

Apple Watch  
kompatibel

TruLink hørselskon-
troll app for Apple 
Watch tilbyr enda 
en måte for enkel 

kontroll og personlig-
gjøring av lytteop-

plevelsen.



Du kan la Siri® lese opp tekst-
meldinger og e-poster direkte i 
dine Halo 2 høreapparater.

Siri integrasjon

Det er enkelt å finne mistede høre-
apparater med funksjonen Finn mine 
høreapparater. Ved hjelp av GPS og 
klokkefunksjonen kan du finne ut 
hvor du senest la dem fra deg. En 
signaldetektor sender et sterkere 
eller svakere signal basert på hvor 
nærme du er til å finne dine høre-
apparater.

Finn mine  
høreapparater

Med TruLinks adaptive bilmodus,  
vil Halo 2 høreapparater automatisk 
skifte til en innstilling som reduserer de  
forstyrrende lydene forbundet med 
bilkjøring og gi deg en bedre kjøre-
opplevelse.

TruLink adaptiv 
bilmodus

Varslinger for telefonsamtaler, 
sms, e-post eller andre apper kan 
strømmes direkte til dine Halo 2 
høreapparater.

Sanntids 
varslinger

Legg din iPhone i nærheten,  
slå på mikrofonen og strøm samtaler 
direkte til dine Halo 2 høreapparater. 
Du kan også ta opp, spille av og 
sende lydfiler på e-post, eller lagre 
innspillinger som kan spilles av 
senere.

Ekstern  
mikrofon



Laget for
musikkelskere.

Musikksmaken kan være unik, 
men musikkens iboende kraft 
er universell.

Takket være datakraften i dine Halo 2 
høreapparater, kan du nyte din 
favorittmusikk på en helt ny måte  
med funksjoner som:

Resultatet er at du igjen kan glede deg 
over å høre musikk når du bruker dine 
Halo 2 høreapparater.

•  Fokuserer på musikkgjengivelse,  

ønsket lydstyrke og lydkvalitet

•  Gjør de svake tonene hørbare

•  Automatisk gjenkjenner musikk og en-

drer innstillinger for optimal gjengivelse 

“Life seems to go 
on without effort 

when I am filled 
with music.”  

- George Eliot



Laget for å levere
kun det beste.

Du ønsker Halo 2 leverer

Å høre bedre i tele-
fonen

Bekymringsløs og 
intuitiv hørsel

Individuell og personlig 
hørsel

Ingen piping eller       
andre ulyder

Robuste og pålitelige 
høreapparater

Musikk som den var 
ment å høres

Personlig tinnitus-terapi

Acuity™ Directionality er utviklet for å forbedre 
taleoppfattelse i vanskelige lyttesituasjoner  
sammen med Speech Shift.

Direkte strømming av telefonsamtaler fra din  
iPhone til dine høreapparater gir tydelige  
og komfortable samtaler. 

Geotaggede lytteprogrammer aktiveres automa-
tisk når GPS funksjonen i din iPhone oppdager 
at du befinner deg på en tagget plassering. For 
eksempel kan et “hjem” program aktiveres hver 
gang du går inn i huset ditt.

SoundSpace-funksjonen i TruLink appen lar deg 
gjøre enkle justeringer i lydkvaliteten slik at den 
passer dine preferanser i ulike lyttesituasjoner.

Vårt markedsledende system for feedbackelimi-
nering tillater åpne og komfortable tilpasninger 
uten piping, selv ved større hørselstap.

SurfaceTM NanoShield, vår nyskapende beskyt-
telse mot vann, voks, og støv, sikrer lang levetid 
og stabil ytelse.

Halo 2 er utviklet for å levere musikk på en 
helt ny måte. Nå kan du høre hver tone slik 
som artisten mente det – med ren, raffinert 
lydkvalitet.

Avansert Multiflex Tinnitus Technology  
integrert i Halo 2 høreapparater gir lettelser 
for deg som er plaget med ringing i ørene.

Å høre komfortabelt i          
utfordrende omgivelser



Modeller og farger

Laget for å matche
din stil.

Bronse

Skifer Sølv

Champagne

Hvit / SølvSort

Espresso

Halo 2 høreapparater leveres foreløpig 
kun som RIC 13 - modell i en rekke 
farger. Kontakt din audiograf eller 
Starkey for å komme i gang med å bruke 
Starkeys Halo 2 høreapparater.

Fargekart

TruLink, sammen  med 
Halo 2,er enkel og 

intuitiv å bruke på din 
iPhone, iPad, iPod touch 

eller Apple Watch.

Sort / Sølv



Laget for

at verden
skal høre.

Vår grunnlegger og adminis-
trerende direktør Bill Austin, 
har alltid vært sterk i troen på 
at hørselens gave resulterer i 
et rikere og bedre liv.

Vi beviser hver dag at vi er dedikerte 
til denne filosofien gjennom vår 
støtte til Starkey Hearing Founda-
tion. For hvert Starkey høreapparat 
som selges, hjelper vi noen i nød. 

Hørselens gave åpner opp en ny 
verden av muligheter. Den muliggjør 
et sosialt liv og hjelper mennesker 
til å oppnå mer enn de noensinne 
trodde var mulig. 

Starkey Hearing Foundation bruker 
hørsel som et verktøy til å endre liv 

Hørselens gave åpner opp en 
ny verden av muligheter.

Laget for å hjelpe millioner.

Spre håp fra øre til øre. For å få vite mer, 
besøk: 

StarkeyHearingFoundation.org.
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Halo 2 and TruLink are compatible with iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad  
(4th generation), iPad mini 3, iPad mini with Retina display, iPad mini, iPod touch  
(5th generation) and Apple Watch. Use of Apple Watch requires iPhone 5 or later. 
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
iPod, iPhone, iPad or Apple Watch may affect wireless performance. Apple, the Apple 
logo, iPhone, iPad, iPod touch , Apple Watch, App Store, and Siri are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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