
TruLink og SurfLink produkter

TILBEHØR
TRÅDLØST



Starkey® Hearing Technologies’ 
komplette linje med TruLink™ og 
SurfLink™ trådløst tilbehør hjelper 
deg med å høre tingene du ønsker 
å høre, og nedtone de lydene 
du ikke vil ha. Våre tilbehør er 
kompatible med de fleste av våre 
høreapparatmodeller, og tilbyr 
sømløs tilkobling mellom enheter, 
og lar deg høre komfortabelt i 
mange komplekse lydlandskaper.

Med mange muligheter for 
å konfigurere innstillinger til 
dine preferanser, gir TruLink 
og SurfLink produktene den 
personlige kontrollen du ønsker, 
uavhengig av livsstil.

Laget for et
trådløst landskap

SurfLink familien har en 
løsning for hvert behov og 

alle lyttemiljø

900 MHz

Skaff TruLink hørselskontroll 
app i App Store® og på Google 

Play™

2.4 GHz

Juster dine 
høreapparater med 
TruLink app eller 
TruLink fjernkontroll



Våre høreapparater kobler 
intuitivt til dine Apple® eller 
Android™ enheter via Bluetooth 
teknologi og vår brukervennlige 
TruLink hørselskontroll app.

Laget for
bedre forbindelser

Svar på oppringningen med et 
sveip med fingeren og få hele 
samtalen strømmet til dine Halo 
iQ høreapparater via Bluetooth-
teknologi.*

TELEFONSAMTALER

Personlig styring med Tru-
Link app lar deg finjustere 
lyden med SoundSpace og 
benytte Noise Manager til å 
lagre dine unike preferanser 
for ulike lyttemiljøer.

PERSONLIG KONTROLL

Med fjernkontroll-funksjonen 
i TruLink appen kan du blant 
annet justere lydstyrken og 
bytte lytteprogram direkte fra 
din smarttelefon.

FJERNKONTROLL

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

AUTOMATISK 
TILVENNING
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* Kun mulig med Apple enheter.
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Med SoundSpace-verktøyet i 
TruLink appen kan du lagre opptil 
20 unike lytteprogrammer.

Du kan også geotagge lytteprogram 
ved hjelp av GPS funksjonen i 
din smarttelefon. Et geotagget 
lytteprogram vil huske hvor du 
befinner deg, og automatisk skifte 
til ønsket innstilling i dine Halo iQ 
høreapparater. For eksempel kan du 
geotagge din foretrukne innstilling 
“kaffebar” og Trulinkprogrammet 
vil aktiveres hver gang du går inn 

TRULINK PROGRAMMER

Halo iQ høreapparater tilbyr 
strømming 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

Bruk TruLink app for Apple  
Watch® til å justere lydstyrke og bytte 
lytteprogram i dine høreapparater 
direkte fra håndleddet.*

KOMPATIBEL MED 
APPLE WATCH  

TruLink hørselskontroll 
app for Apple Watch 

tilbyr enda en måte 
for enkel kontroll og 
personliggjøring av 

lytteopplevelsen.

* Kun mulig med Apple enheter.



Du kan la Siri® lese opp 
tekstmeldinger og e-poster 
direkte i dine Halo IQ 

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 

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-

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 IQ høreapparater. 
Du kan også ta opp, spille av og 
sende lydfiler på e-post, eller lagre 
innspillinger som kan spilles av 
senere.

LIVE MIKROFON

* Kun mulig med Apple enheter.

T
R

U
LIN

K
 T

R
Å

D
LØ

ST
 T

ILB
EH

Ø
R



TruLink
fjernkontroll

Vi presenterer TruLink 
fjernkontroll. 

Siden TruLink Remote virker både 
med og uten en smarttelefon er 
Halo iQ tilgjengelig for alle. Du 
kan skifte lytteprogram, justere 
lydstyrke, slå av lyden, samt slå 
enkelte spesialfunksjoner av og på.

TruLink fjernkontroll tilbyr 
brukervennligheten du fortjener 
med den hastigheten du behøver.
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Mange høreapparatbrukere vil 
foretrekke å justere sine apparater 
med en fjernkontroll.



Vår kompakte mobilstreamer 
SurfLink Mobil 2, er en 
møtemikrofon, mediastreamer og 
fjernkontroll til høreapparatet i en 
liten og stilig designpakke. 
Vår nyskapende BareSnakk™ 
funksjon tillater hands-free 
mobilsamtaler ved å benytte 
våre trådløse høreapparater 
som både mikrofon (fanger 
opp din stemme og sender den 
til mottakeren) og høyttaler 
(du får samtalen direkte i dine 
høreapparater). 

SurfLink 
Mobil 2

SurfLink Mobil 2 leverer også:

• Tydeligere samtaler i støyende 
omgivelser

• Bedre lytting i møter  
og grupperom

• Trådløs lyd fra TV  
eller MP3 spileler via Bluetooth  
eller audiokabel.

Alt-i-en møtemikrofon, 
mobilstreamer, musikkspiller 
og fjernkontroll.
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Med SurfLink MiniMobil kan du 
koble dine høreapparater til alle 
Bluetooth-klare mobile enheter for 
å strøme telefonsamtaler. SurfLink 
MiniMobil-adapteren er sammen 
med SurfLink Mikrofon 2 en av våre 
mest populære og .brukervennlige 
løsninger.

SurfLink 
MiniMobil

Hvordan virker det? 
Plugg MiniMobil-adapteren inn i 
bunnen av SurfLink Mikrofon 2, så 
kan du strømme samtaler fra alle 
Bluetooth-klare mobiltelefoner til dine 
høreapparater.

SurfLink MiniMobil 
adapter

SurfLink Mikrofon 2

SurfLink
MiniMobil 
System

Diskret og lett å ta med,  
SurfLink MiniMobil  
forbinder deg med men-
neskene og tingene du 
setter mest pris på..
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En liten og enkel løsning 
for mobilstreaming



SurfLink Media 2 lar deg også:

• Strømme stereolyd direkte fra media 
enheter til dine høreapparater uten 
paring eller kroppsbårne omformere.

• Lytte på det volumet du ønsker, 
samtidig som alle andre i rommet  
kan lytte på det volumet de ønsker.

• La flere mennesker med trådløse 
høreapparater høre på lyd fra samme 
enhet.

• Eliminere forsinkelser og lip-sync 
problemer assosiert med andre 
trådløse systemer*

*Forsinkelser er ikke merkbare i henhold til 
internasjonale telekommunikasjons standarder
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SurfLink 
Media 2

SurfLink Media 2 er en plug-and-
play-mediastreamer som kan 
kobles til TV, MP3 spillere med 
mer for trådløs strømming av  
lyd direkte til dine høreapparater.

Den ultimate løsningen for 
strømming av lyd



SurfLink
Fjernkontroll

Med mange års batterilevetid, er 
SurfLink fjernkontroll alltid på og  
klar til bruk hele dagen.
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Vår SurfLink Fjernkontroll kan 
brukes til å justere volum, bytte 
lytteprogram, starte og stoppe 
strømming av lyd og mere til, 
kun ved å trykke på en knapp. 
SurfLink fjernkontroll lar deg 
også:

• Gjøre justeringer på ett øre i 
gangen eller begge sider samtidig

• Lagre og hente opp  
lytteprogrammer for ulike 
lyttemiljøer

Enkel og diskret 
høreapparatjustering 



SurfLink
Mikrofon 2
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SurfLink Mikrofon 2  
er utviklet for å strømme lyd 
direkte til dine høreapparater.  
Denne lille og lette enheten kan 
bæres av en samtalepartner 
for å gjøre samtalen tydeligere, 
eller brukes i situasjoner med 
flere talere. Den velger automatisk 
optimal mikrofoninnstilling basert 
på hvordan den er plassert.

En diskret, brukervennlig 
løsning for bedre samtaler



TruLink og SurfLink tilbyr en 
løsning for alle behov og alle 
lyttemiljø, og forbinder deg med 
de menneskene og tingene 
du setter pris på. Følg med på 
Starkey.no for nye løsninger og 
forbedringer.

Laget for
bekymringsløs 
tilkobling



© 2017 Starkey Hearing Technologies.. All Rights Reserved.  12/17  BROC2817-00-EE-SG -IV

“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 and App Store 

are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a registered trademark of Google, Inc.

www.Starkey.no


