
Trådløse hørselsløsninger 
Laget for livet.



Laget for 
livet

Starkey Sound™ har              
spydspiss-teknologi som 
leverer sann lytteglede.

Det er dokumentert at        
hørselshelse har en direkte 
sammenheng med generell 
helse og velvære.

Når du er i stand til å høre og          
engasjere deg med dine omgivelser,  
lever du et bedre og sunnere liv.

Vårt ønske om å hjelpe mennesker til 
å høre bedre slik at de kan leve bedre, 
har ført til vårt største gjennombrud 
hittil. 

Les mer om Muse,™ Starkeys mest 
avanserte teknologi som tilbyr 
suveren lydkvalitet og sofistikerte 
funksjoner. Muse er utviklet for å 
imøtekomme dine unike behov, og  
å berike din lytteopplevelse.



Laget for å brukes

dag ut og 
dag inn

SurfLink Mobil 2 tilbyr ekte 2-veis, 
håndfrie telefonsamtaler, direkte i dine 
høreapparater uten noen kroppsbåren 
enhet.

Virker sammen    
med telefonen Avansert støydempings-teknologi og 

svært presise retningsmikrofoner 
samarbeider for å gjøre det enklere å 
forstå tale i dagens komplekse 
lyttesituasjoner.

Å høre        
i støy

Strøm lyd fra TV, musikk med mere 
direkte til dine høreapparater. SurfLink® 
Mobil 2, SurfLink Media 2 og SurfLink 
Remote  tilbyr bekymringsløs håndfri 
tilkobling og kontroll uten noen ekstra 
enhet båret på kroppen. 

Bedre  
tilkobling

Nå kan vi også tilby en oppladbar 
modell. Opplev kontinuerlig, stabil 
og uforstyrret høreapparatbruk 
gjennom hele dagen.

Lettvint og pålitelig



Starkeys trådløse høreapparater 
er ikke komplette uten våre pop-
ulære SurfLink tilbehør.

Laget for
lettvint 
tilkobling
Med flere og flere trådløse produkter, 
som skal kobles til ulike enheter, kan 
det være en utfordring å få alt til å 
virke sammen. Vår patenterte 900sync™ 
Teknologi tilbyr en kraftig løsning for 
lyttemiljøer med mye trådløs trafikk. 
Den leverer pålitelig trådløs lydover-
føring mellom høreapparater, lar deg 
høre telefonsamtaler i begge ører, og 
tilbyr løsninger for ensidige hørselstap.

Vår kompakte mobilstreamer 
SurfLink Mobil 2, er både 
en fjernkontroll, en ekstern 
mikrofon, en streamer og en 
handsfree løsning til mobil.

SurfLink Media 2 er en 
fullstendig automatisk 
mediaenhet som overfører 
trådløs lyd fra TV, MP3 
spillere med mere, direkte til 
dine høreapparater.

Vår SurfLink Remote kan 
brukes til å endre lydstyrke, 
skifte lytteprogram, starte 
og stoppe strømming av lyd, 
med mere bare ved å trykke 
på en knapp. 

Vår helt nye, diskrete 
SurfLink mikrofon 2  kan 
brukes av samtalepartneren 
for å gjøre det lettere 
å forstå tale i støyende 
omgivelser. det perfekte 
tilbehøret i møtesituasjoner.

SurfLink Mini Mobil 
gir deg sammen med 
SurfLink Mikrofon 2 en 
liten og lettvint løsning for 
strømming av mobiltelefon.



— Greg M.

Lad opp. 
Slapp av. 
Gjenta.
Trygt, pålitelig, 
oppladbart.

Starkey tilbyr nå en oppladbar 
versjon av vår mest populære 
Muse-modell.

Med ZPower,® kan du glede deg over kon-
tinuerlig, stabil og uavbrutt høreapparatbruk 
hele dagen. Du slipper å bekymre deg for om 
du har husket å kjøpe batterier.

Bare la Muse micro RIC 312t                  
høreapparater stå i ZPower  
laderen natten over, istedet for å bytte    
batterier en gang i uken.

Et par ZPower batterier kan erstatte 
omtrent 200 utskiftbare batterier. Din  
audiograf kan være behjelpelig med å 
bytte ut dine ZPower batterier hvert år.

“Dette endrer alt for 
meg. Jeg har nå full 
tillit til at batteriene 
vil vare hele dagen.”

Et par ZPower  
batterier tilsvarer 200 
utskiftbare



Laget for

musikkelskere

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

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

Våre trådløse CROS og BiCROS  
høreapparater gir hørbarhet og      
taleoppfattelse til dem som opplever 
ensidig hørselstap.  
900sync teknologi tilbyr strømming av lyd 
til det gode øret med klar og konsistent 
lydkvalitet.

Laget for

hørselstap.
alle typer

CROS/BiCROS funksjonalitet  
er tilgjengelig i  
RIC og BTE modeller.

•  Fokuserer på musikkgjengivelse, ønsket 

lydstyrke og lydkvalitet

•  Gjør de svake tonene hørbare

•  Automatisk gjenkjenner musikk og endrer 

innstillinger for maksimalt utbytte

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

Hvis du har ensidig 
hørselstap, finnes det 
en løsning for deg med  
Muse høreapparater 



Laget for å levere
kun det beste

Å høre komfortabelt i          
utfordrende omgivelser

Enkel tilvenning til 
nye lyder

Bedre trådløs              
lydoverføring

En komfortabel og personlig 
lyteopplevelse

Ingen piping eller       
andre ulyder

Robuste og pålitelige 
høreapparater

Musikk slik den var 
ment å høres

Personlig tinnitus-terapi

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

En ny funksjon som gjør tilvenningen til høre-
apparater raskere og enklere, ved gradvis og 
automatisk endring av forsterkningen  

Teknologi som leverer stabil trådløs  
tilkobling ved strømming av lyd fra  TV, musikk 
og andre media med SurfLink Mobil 2 og andre 
SurfLink tilbehør.

Teknologi som sørger for komfortabel lytting til 
sterke lyder uten forvrengning, samtidig som den 
gir klarhet og hørbarhet for svake lyder.

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 prestasjon.

Muse 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 Muse høreapparater gir lettelser for 
deg som er plaget med ringing i ørene.

Du ønsker Muse leverer



Dyp kanal

Kanalapparat

CIC

ITC

Modeller Laget for dine  
ører

Bronse

Skifer Sterling

Champagne

Hvit/SterlingSort

Espresso

Fargevalg

Lydgiver i kanalen

Bak øret

RIC

BTE



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 
verden over.

Hørselens gave åpner opp en 
ny verden av muligheter.

Laget for å hjelpe millioner.

Les mer på:  
StarkeyHearingFoundation.org.



www.Starkey.no

Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger
Tlf: 51820080
E-post: info@starkey.no


