En usynlig,
formstøpt løsning

Hørsel du
kan føle
I Starkey® tror vi på at bedre
hørsel forbinder deg med din
verden på en rikere og mer
personlig måte.
Når du har tatt en beslutning om å
prøve høreapparat, begynner du på en
reise til bedre helse, som starter med
bedre hørsel og som ender i et sunnere
og mer aktivt liv
SoundLens™ Synergy™ iQ er Starkeys
mest avanserte teknologi med
overlegen lydkvalitet
og premium funksjoner som kan
skreddersys til dine unike hørselsbehov
og forbinde deg med menneskene og
tingene du setter mest pris på.

Starkey Sound™ bruker
nyskapende teknologi for å
levere sann lytteglede.
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å være usynlig
SoundLens Synergy iQ er den
mest avanserte teknologien
tilgjengelig i vår mest populære,
usynlige hørselsløsning.
Nå tillater verdens minste, mest
komfortable høreapparater
hands-free tilkobling og
mediastrømming fra din telefon
til dine høreapparater.
Disse bittesmå apparatene er fulle
av avanserte funksjoner, inkludert
Acuity Immersion — Starkeys
eksklusive algoritme for romfølelse
og retningsbestemmelse. Sammen
med den kraftfulle Starkey Sound™,
g i r våre trådløse løsninger deg
muligheten til å strømme blant
annet TV-lyd, musikk og telefon.

SoundLens Synergy iQ
tilbyr et meste i en usynlig,
formstøpt løsning.

Laget for
daglig bruk

Våre nyeste SoundLens Synergy
iQ høreapparater og våre
brukervennlige SurfLink tilbehør
leverer den mest personlige
hørselsopplevelsen hittil og er
laget for å:
• Ligge dypt inn i øregangen, usynlig for
andre.
• Levere ren og klar lyd og en unik lytteopplevelse.
• Skifte automatisk fra et lyttemiljø til et
annet.
•	Forsterke alle opplevelser, men samtidig
være stille når du ønsker det.
•	Forbedre taleoppfattelse samtidig med
mer komfort i støyende omgivelser.
•	Strømme blant annet musikk, TV og
samtaler direkte til dine høreapparater.

“Jeg liker alt med dem. De er
små. De er tydelige. De er enkle
å ta inn og ut.”
— Bill G.

SoundLens Synergy iQ
høreapparater hjelper deg
med hurtig tilvenning til
dine omgivelser slik at du
kan begynne å oppleve mer
av livets lyder.

Laget for

lettvint tilkobling
Med flere og flere trådløse produkter
på markedet, kan tilkobling til ulike
enheter være en utfordring.
For å navigere lyttemiljøer med høy
trådløs trafikk, tilbyr vår 900sync™
teknologi en kraftfull løsning. Med lang
rekkevidde og stabilt signal tillater
den telefonsamtaler på begge ører,
og trådløse funksjoner.

Starkeys trådløse høreapparater
ville ikke vært komplette uten våre
populære SurfLink tilbehør.
Vår kompakte mobilstreamer
SurfLink Mobil 2, er både
en fjernkontroll, en ekstern
mikrofon, en streamer og en
handsfree løsning til mobil.
SurfLink MiniMobil gir deg sammen
med SurfLink Mikrofon 2 en liten
og lettvint løsning for strømming av
mobiltelefonsamtaler og musikk.

SurfLink Media 2 er en
fullstendig automatisk
mediaenhet som overfører
trådløs lyd fra TV, MP3spillere, stereo o.l. direkte
til dine høreapparater.
Vår SurfLink fjernkontroll kan
brukes til å endre lydstyrke, skifte
lytteprogram, starte og stoppe
strømming av lyd med mere bare
ved å trykke på en knapp.
Vår lille SurfLink
mikrofon 2 kan brukes
av samtalepartneren for å
gjøre det lettere å forstå
tale i støyende omgivelser.
Det perfekte tilbehøret i
møtesituasjoner.

Laget for å levere

kun det beste
Du ønsker
Et usynlig formstøpt
høreapparat

Enklere tilvenning til
nye lyder

Bedre trådløs
lydoverføring

En komfortabel, personlig
lytteopplevelse

Ingen piping eller
andre ulyder

Å høre musikk slik
den var ment å høres

Personlig tinnitus-terapi

SoundLens Synergy iQ leverer
SoundLens Synergy iQ høreapparater sitter dypt
inn i øregangen din og er personlig tilpasset
til deg for å være komfortable hele dagen..
Teknologi som gir raskere tilvenning til høreapparater med gradvise endringer, komfortabel lytting
i støy, og optimal klarhet for svake lyder.
Teknologi som tilbyr stabil trådløs
ytelse ved strømming av telefonsamtaler, TV,
musikk o.l. med SurfLink Mobil 2,
SurfLink MiniMobil og andre SurfLink tilbehør.
Hørsels-teknologi utviklet for å gi uforvrengt
lyttekomfort ved sterk lyd, kombinert med klarhet og
tydelighet for svake lyder.

Vårt markedsledende system for feedbackeliminering tillater åpne og komfortable tilpasninger uten
piping, selv ved store hørselstap.

Teknologi 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 teknologi
integrert i Muse iQ høreapparater gir lettelser for
deg som er plaget med ringing i ørene.
Funksjoner kan variere med teknologinivå

Bruksområder

Laget for

Teater
Fest
Arbeid
Shopping
Tilbedelse
Utendørs
Restaurant

Samtale
Hjem

Økonomi

Møte

Enkel

Hva som passer for
deg er avhengig av
hvor aktiv du er og
i hvilke miljøer du
ferdes.

Bil

Utvalgt

Du ønsker å høre flere nyanser av
livet, stemmeleiet til en nær person
eller variasjonene i melodien til
en favorittsang. Enten du er alene,
eller befinner deg i en menneskemengde, vil du
høre verden rundt
deg.

Publikum

Avansert

SoundLens Synergy iQ gir
mennesker bedre hørsel i
utfordrende omgivelser.

Teknologinivå

Lyttemiljø

Premium

hvor som
helst

Laget for

din stil
Modeller og farger
Hva er din
hørselslivsstil?

Vår produktportefølje
forsterker mange ulike
lytteopplevelser. Snakk
med din audiograf om
hva som passer din livsstil
best.

FRONTPLATE FARGER

Sort

Rosa

Mellom
brun

Mørk brun

Lys brun

Hvis du ønsker verdens minste,
mest komfortable høreapparat, kan
du trygt velge SoundLens Synergy iQ
— tilgjengelig i flere hudtone-farger.
Kontakt Starkey hvis du lurer på
om SoundLens Synergy iQ kan være
noe for deg.
SoundLens Synergy iQ
høreapparater sitter
dypt inne i ørekanalen.

Sammenlign lyttemiljø
på oversikten inni.

Laget for

at verden
skal høre
Vår grunnlegger og
administrerende 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 Foundation. 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.

Laget for å hjelpe millioner.

100 +
LAND

HJULPET MER ENN

1 MILLION

MENNESKER I NØD

UTALLIGE
LIV ENDRET

Spre håp fra øre til øre.
For å lære mer, besøk:
StarkeyHearingFoundation.org.
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