
Overlegen lydkvalitet  
og tilkobling



Starkey har vært verdensledende 
innen utvikling av innovativ 
høreapparatteknologi i mer enn 50 
år.

I løpet av det siste tiåret har 
høreapparater gått fra å være 
ment til ett bruk, utviklet for å 
bedre hørselen til personer med 
hørselstap, til å bli "tilkoblede" 
enheter som lar brukerne strømme 
telefonsamtaler, fjernsyn, musikk 
og andre lydsignaler direkte 
fra smarttelefonene til deres 
høreapparater.

Starkey®  driver 
kontinuerlig  
innovasjon



Med Livio™ vil du oppleve klar og 
tydelig lyd, komfort og universell 
tilkobling.Takket være en ny teknologi 
som vi kaller Hearing Reality ™, er 
Livio utviklet for å være effektiv selv i 
svært støyende miljøer, komfortabel 
ved sterke nivåer og stille i rolige 
omgivelser. Det gir også tydelig 
forbedret klarhet i tale.

Livio høreapparater fungerer 
sømløst med trådløse tilbehør og 
dine foretrukne digitale enheter for 
å hjelpe deg med å være tilkoblet din 
verden, og:

• Leverer overlegen lydkvalitet, en 
unik lytteopplevelse, mer naturlig 
hørsel og problemfrie overganger

Hearing 
Reality er en 
ny standard 
for klarhet og 
komfort

•  Bevarer fred og ro, og 
forsterker samtidig viktige 
lyder, og hjelper deg med å 
forstå samtaler bedre

•  Strømmer telefonsamtaler, 
musikk og meldinger direkte 
fra smarttelefonen til 
høreapparatene dine

•  Tilbyr fjernprogrammering 
slik at din audiograf kan gjøre 
mindre justeringer uten at du 
er til stede 



Sammenhengen 
mellom helse  
og hørsel

Hørselshelse er direkte forbundet 
med generell helse og velvære. Det er 
dokumentert, og det betyr at de som hører 
godt kan engasjere seg i verden rundt seg 
og leve bedre og sunnere liv.

Stadig mer forskning viser også 
at behandling av hørselstap med 
høreapparater kan forbedre eller begrense 
noen alvorlige helseproblemer som 
kognitiv svikt og demens.1 Faktisk viste en 
studie fra 2017 at behandling av hørselstap 
er den endringen en person kan gjøre som 
best reduserer risikoen for demens.2

Annen forskning støtter også at det er 
en forandring verdt å gjøre. Voksne med 
moderat til alvorlig hørselstap har tre til fem 
ganger større sannsynlighet for å utvikle 
demens.3 Og voksne med hørselstap kan 
oppleve en 30 til 40 prosent raskere kognitiv 
svikt enn de med vanlig hørsel.4

1 Bassuk et al., 1999; Béland et al., 2005; Marioni et al., 2015; 

  Zunzunegui et al. 2003 
2 Lancet Commission, 2017 
3 Lin, F.  R., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q., Harris, T. B.,  

    Purchase-Helzner, E., Simonsick, E. M., 2013 
4 Johns Hopkins Medicine, 2011



Livio kobler intuitivt til Apple® og 
Android™-enheter via Bluetooth®-
teknologi og Starkey's brukervennlige 
Thrive™ Hearing-app.

Thrive tilbyr flere funksjoner som 
er utformet for å forbedre din 
lytteopplevelse hvor du enn er, og lar 
deg enklere sette pris på alt du gjør.

Hvordan  
bedre 
forbindelser 
høres ut

Fjernprogrammering

Be om justeringer fra audiografen din 
som kan gjøre dem eksternt, slik at du 
ikke trenger å møte på klinikken.

Personlig kontroll

Gjør individuelt tilpassede, justeringer i 
sanntid som passer dine preferanser i 
ulike lyttesituasjoner.

Telefonsamtaler

Svar på anropene dine med et 
tastetrykk, og hør en hel samtale direkte 
i Livio-høreapparatene via Bluetooth®-
teknologi. *

Fjernkontroll

Ved hjelp av fjernkontrollfunksjonen i 
Thrive-appen kan du endre volum og 
bytte program i høreapparatene dine 
rett fra smarttelefonen din.

*Ekstern mikrofon + er nødvendig for Android enheter 



* Kun mulig med Apple enheter.

Egendefinerte programmer

Du kan opprette flere tilpassede 
programmer i Thrive-appen ved å bruke 
noen av tilpassingsalternativene. Du 
kan til og med geotagge programmer. 
Et geotagget program vil bruke GPS- og 
mobilmaster til å gjenkjenne hvor du 
er, og justerer automatisk dine Livio 
høreapparater når du kommer frem. For 
eksempel vil et geotagget "kaffebar" minne 
automatisk aktiveres når du går inn i din 
favoritt kaffebar.

Automatisk tilvenning

Justerer automatisk lydstyrken i 
dine Livio høreapparater over tid 
for å hjelpe deg med overgangen 
til din nye hørselsopplevelse på en 
komfortabel måte.

Apple Watch kompatibel

Bruk Thrive-appen for Apple Watch® til å 
kontrollere volum, bytte program og dempe 
høreapparatene dine rett fra håndleddet. *

Live mikrofon

Bare legg smarttelefonen din i 
nærheten, slå på mikrofonfunksjonen 
og strøm samtaler direkte til dine Livio 
høreapparater. Du kan også ta opp, spille 
av og sende lyd via e-post når det skjer 
eller lagre innspillinger for å lytte til dem 
senere.

Siri Integration

Du kan få Siri® til lese tekst og e-post 
direkte i dine Livio AI høreapparater. *

Finn mine høreapparater

Finn enkelt tapte høreapparater ved hjelp 
av funksjonen Finn mine høreapparater, 
med både et steds- og tidsstempel. En 
signaldetektor sender et sterkere eller 
svakere signal basert på hvor nær du er til 
å lokalisere dine Livio høreapparater.

Varsling i sanntid

Varsler om telefonsamtaler, tekster, 
e-post eller andre programmer 
kan strømmes direkte til dine Livio 
høreapparater.

Adaptiv bilmodus

Med Adaptiv bilmodus, vil Livio 
høreapparater automatisk skifte til 
en innstilling som er utformet for å 
redusere de irriterende lydene fra 
kjøringen og forbedre din generelle 
kjøreopplevelse.



Opplev 
universell 
tilkobling med 
nye tilbehør
Våre nye høreapparattilbehør 
tilbyr trådløs tilkobling for å hjelpe 
brukerne i å engasjere seg i verden 
rundt dem.

Fjernkontroll

Vår nye fjernkontroll inneholder 
oppdaterte funksjoner, slik at du kan 
justere volum, bytte program, dempe 
høreapparatene dine og slå på og av 

andre spesialfunksjoner.

Ekstern mikrofon +

Strøm lyd enkelt fra en rekke kilder. Og 
takket være Ekstern mikrofon + er Livio det 
første høreapparatet som tilbyr Amazon® 

Alexa-tilkobling.

TV

Strøm lyd fra din TV eller annen 
elektronisk lydkilde direkte til dine 

Livio høreapparater. Det gir utmerket 
lydkvalitet, er brukervennlig og støtter 

både analoge og digitale lydkilder.



Hvordan å 
leve bedre 
høres ut

Med Hearing Reality er  
Livio effektiv i selv de 
mest støyende miljøer, 
komfortabel ved sterke 
nivåer, og stille i rolige 
omgivelser. Du vil også nyte 
ny, forbedret taleklarhet.

Å høre 
komfortabelt 
i utfordrende 

miljøer:

Du kan enkelt 
justere dine Livio 
høreapparater når som 
helst, hvor som helst 
med Thrive-appen.

Geotaggede programmer 
som automatisk bytter 
når GPS-funksjonen 
i smarttelefonen din 
oppdager at du er på en 
markert lokasjon. For 
eksempel kan et "hjemme" 
-program aktiveres når du 
kommer hjem.

Ny teknologi gir stabil 
trådløs ytelse gjennom 
smarttelefonen eller 
tilbehør fra Starkey 
Hearing Technologies-
mens du strømmer 
mobilsamtaler, TV, 
musikk og andre medier.

Bekvemmeligheten 
av justeringer på 

farten: 

Bedre trådløs 
strømming:

Hørsel som 
skjer intuitivt: 



Personlig kontroll 
i Thrive-appen 
som lar deg gjøre 
justeringer som passer 
dine preferanser i 
forskjellige lyttemiljøer.

Starkeys ledende system 
for feedbackeliminering 
gir behagelig lytting uten 
piping eller hyling, hele 
dagen lang.

Surface™ NanoShield,  
vårt banebrytende vann-, 
voks- og fuktavvisende 
system, for å beskytte 
og sikre holdbarhet og 

Hørsel som er 
tilpasset  

akkurat deg: 

Ingen piping 
eller hyling:

Varige, pålitelige 
høreapparater:

En helt ny måte å 
oppleve musikk på, 
justerbar via Thrive- 
appen. Nå kan du høre 
alle noter slik artisten 
mente det, med ren, 
raffinert lydkvalitet.

Avansert Multiflex 
Tinnitus teknologi, 
justerbar via Thrive-
appen, gir lindring til 
de som lider av ringing 
i ørene.

Musikk slik den var 
ment å høres:

Justerbar          
tinnituslindring: 



Et annet medlem i Livio-familien, Livio AI 
er verdens første høreapparat som måler 
hjernens og kroppens helse ved hjelp av 
integrerte sensorer og kunstig intelligens. 
Inntil nå har det aldri eksistert en enhet 
som sporer fysisk aktivitet og kognitiv 
helse ved å måle høreapparatbruk i sosiale 
situasjoner.

Mål hjernens 
og kroppens 
helse med 
Livio AI

De fleste aktivitetsmålere sitter på 
håndleddet, men øret gir langt mer 
nøyaktige data. Faktisk er øret det 
ideelle stedet for pålitelig måling, og 
Livio AI er den første enheten som drar 
nytte av det.

Kompatibel med både Android ™ og 
Apple®-smarttelefoner, gir Thrive-appen 
deg en fysisk score, en kognitiv score og 
en samlet score som kombinerer de to, 
kalt din Thrive velvære score.

Nå kan mennesker i alle aldre ta en 
proaktiv tilnærming til deres generelle 
velvære ved å måle sin aktivitet.

Body Score

82
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Den rette 
teknologien 
for din livsstil

Livio høreapparater gjør at du kan 
høre bedre i alle miljøer - selv de 
mest utfordrende.

Bil

Publikum

Scene

Selskap

Arbeid

Shopping

Tilbedelse

Utendørs

Restaurant

Møte

Hjem
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Velg din favorittfarge på 
en av to populære modeller.

BTE 13 
Bak øret

RIC 312 
Lydgiver-i-øret

Velg  
din stil

Skifer

Sølv Hvit/Sølv

Sort

Bronse ChampagneEspresso

Farger



Vår grunnlegger og CEO, William 
F. Austin, har alltid vært sterk i 
troen på at bedre hørsel betyr et 
rikere og mer komplett liv.

Vi viser vår dedikasjon til denne 
filosofien daglig, gjennom vår støtte 
til Starkey Hearing Foundation.

Hørselsgaven åpner opp en 
ny verden av muligheter. Den 
forbinder enkeltpersoner til livet 
og hjelper dem med å innse at de 
kan oppnå mer enn de noensinne 
trodde var mulig. Starkey Hearing 
Foundation bruker hørsel som et 
verktøy for å endre menneskers liv 
rundt om i verden.

Endrer liv 
gjennom 
hørselens 
gave

Mer en 1 million hørelshelse-
tjenester levert  

til trengende verden over

Utallige liv endret

100+ land

Sprer håp fra 
øre til øre



Hvordan 
kontinuerlig 
innovasjon 
høres ut
Vi utvikler ikke teknologi 
for teknologiens skyld. Fra 
teknikerne i laboratoriene til 
forskerne våre, audiologene, 
og alle ansatte på alle nivåer, 
søker vi kontinuerlig måter for 
bedre å forstå vitenskapen om 
hørselsnedsettelse og dens 
innvirkning på folks liv, slik at 
vi kontinuerlig kan utvikle ny 
teknologi for å forbedre dem.

Hør bedre. Lev bedre:



www.Starkey.no

Starkey Norway AS
Auglendsdalen 81
4017 Stavanger
Tlf: 51 82 00 80

Livio, Livio AI and Thrive are compatible with iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, 
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th 
generation), iPad mini 4, 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. 
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed 
to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, 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.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPod touch, Apple Watch, App Store and Siri are 
trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a registered trademark of Google, Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its 
affiliates. 


