
Høreapparater for smarttelefoner 



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

Halo™ 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.



Laget for
varige forbindelser

Våre nye smarttelefon-
kompatible høreapparater og 
vår brukervennlige TruLink 
hørselskontroll app  
er utviklet spesielt for å virke sammen 
med Apple® og Android™ enheter. 
Sammen sørger Halo 2 og TruLink for 
den mest personlige hørselsopplevelsen 
hittil, og de leverer:

•  Naturlig hørsel og bekymringsløs       

høreapparatbruk hele dagen

•  Ren og klar lyd og en unik lytteopplevelse

•  Forsterker alle opplevelser, men er stille 

når du ønsker det.

•   Bedre oppfattelse av samtaler, 

og mer komfort i støyende omgivelser

•   Strømming av blant annet musikk og 

telefonsamtaler, direkte fra din iPhone til 

dine høreapparater*

*Kun med Apple enheter 



Halo iQ kobles enkelt til 
Apple og Android enheter 
via Bluetooth-teknologi og 
Starkeys brukervennlige 
TruLink app.   
TruLink tilbyr ekstra funksjoner 
utviklet for å forsterke alle 
opplevelser. Svar på oppringningen med et sveip 

med fingeren og få hele samtalen 
strømmet til dine Halo iQ høreap-
parater via Bluetooth-teknologi.*

TELEFONSAMTALER

Personlig styring med TruLink app 
lar deg finjustere lyden med Sound-
Space 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

Laget for
bedre forbindelser

* Kun med Apple enheter.



Med SoundSpace-verktøyet i Tru-
Link appen kan du lagre opptil 20 
unike lytteprogrammer.

Du kan også geotagge lyttepro-
gram 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 Trulink-
programmet vil aktiveres hver 
gang du går inn på din favoritt 
kaffebar.

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 impo-
nerende lydkvalitet hvor som helst, når 
som helst.*

REN OG KLAR 
STRØMMING AV LYD

Justerer automatisk lydstyrken på 
dine Halo IQ 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 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 med Apple enheter.



Du kan la Siri® lese opp tekstmeld-
inger og e-poster direkte i dine Halo 
IQ 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 IQ høreappa-
rater. Du kan også ta opp, spille av 
og sende lydfiler på e-post, eller 
lagre innspillinger som kan spilles av 
senere.

LIVE MIKROFON

* Kun med Apple enheter.



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.

Mange høreapparatbrukere 
vil foretrekke å justere sine 
apparater med en fjernkontroll.

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

Takket være datakraften i dine Halo iQ 
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 iQ høreapparater.

•  Fokuserer på musikkgjengivelse, ønsket 

lydstyrke og lydkvalitet

•  Gjør de svake tonene hørbare

•  Automatisk gjenkjenner musikk og endrer 

innstillinger for optimal gjengivelse

Laget for
musikkelskere



Å høre bedre i       
telefonen

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

Bekymringsløs og 
intuitiv hørsel

Geotaggede lytteprogrammer aktiveres automatisk når 
GPS funksjonen i din iPhone oppdager at du befinner 
deg på en plassering du selv har tagget.

Individuell og                        
personlig hørsel

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

Ingen piping eller           
andre ulyder

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

Robuste og pålitelige 
høreapparater

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

Personlig tinnitus-terapi
Avansert Multiflex Tinnitus Technology  
integrert i Halo iQ høreapparater gir lettelser for 
deg som er plaget med ringing i ørene.

Å høre musikk slik den 
var ment å høres

Halo iQ 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.

Du ønsker

Laget for å levere
kun det beste

Halo iQ leverer

*Kun med Apple enheter. 
Funksjoner kan variere med modell.

Å høre komfortabelt i          
utfordrende omgivelser

Acuity™ Immersion Directionality er utviklet for å  
gjenopprette ørets naturlige lydgjengivelse og dermed 
forbedre taleoppfattelse i utfordrende lyttemiljøer.
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Laget for
hvor som 
helst
Allerede fra begynnelsen 
har våre hørselsløsninger 
gitt mennesker bedre 
hørsel i utfordrende 
omgivelser.

Med Halo iQ hørselsløsninger  
fra Starkey vil du høre flere nyan-
ser av livet, stemmeleiet til en nær 
person eller variasjonene 
i melodien til en favoritt-
sang. Enten du er alene, 
eller befinner deg i en 
menneskemengde, vil du 
høre verden rundt deg. 

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

Bruksområder

Lyttemiljø Teknologinivå

Publikum

Fest

Bil

Arbeid

Møte

Restaurant

Hjem

Tilbedelse

Teater

Shopping

Utendørs

Samtale
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Modeller og farger

Laget for
din stil

Bronze

Skifer Sterling Hvit / SterlingSort

Espresso

Halo iQ høreapparater leveres i  
to modeller i flere farger. Spør din 
audiograf om hvilken som passer for 
deg..

FARGEVALG

TruLink hørselskontroll 
app er enkel og intuitiv 

å bruke på iPhone 
og utvalgte Android 

enheter.

Sort / Sterling

Hva er dine 
hørselsbehov?

Våre produkter 
forsterker alle 
opplevelser. Snakk med 
din audiograf om hva 
som passer best for deg.

Sammenlign 
lyttemiljøer på          

oversikten inni.

Champagne



Halo iQ høreapparater er laget for at men-
nesker med hørselstap ikke skal gå glipp av de 
lydene de setter pris på. De er laget med kun-
skapen om at de som hører bedre lever bedre

Halo iQ høreapparater er ganske   
enkelt laget for livets hastighet.

har invalidiserende
     hørselsnedsettelse.5  

Over
360 millioner

mennesker i verden

med nedsatt hørsel kan ha  
kortere levetid enn eldre voksne 
uten hørselsproblemer.1

*70 år og eldre

av de som har en hørselnedsettelse 
kan bli behandlet med høreapparater.9

Eldre voksne*

90-95%

Personer* med hørselsnedsettelse opplever 
30-40% raskere reduksjon av kognitive evner 
sammenlignet med normalthørende.2 
*75 år og eldre

20%10% 30% 40%

Det er en signifikant 
sammenheng mellom

høyt 
blodtrykk 
og ubehandlet
hørselsnedsettelse.7

hadde større sannsynlighet 
for å rapportere depresjon, 
angst og paranoia enn 
jevnaldrende som brukte
høreapparater.4   

*50 år og eldre

Eldre* med
ubehandlet 
hørselsnedsettelse

Personer med mild 
hørselsnedsettelse

har 3x
for å ha 
episoder med
fall.8

større 
sannsynlighet

Personer med lavfrekvent  
hørselsnedsettelse er i risikosonen
for kardiovaskulære hendelser.3

Voksne med ubehandlet hørselstap 
  har større sannsynlighet for å utvikle demens.6

G A N G E R  M E R  S A N N S Y N L I G

lite hørselstap

moderat hørselstap

stort hørselstap

2x 3x 5x

Hørselstap er ikke bare begrenset til 
ørene, det påvirker generell helse og 
livskvalitet. Hørselstap kan skyldes 
naturlige årsaker, men andre grunner 
vil kanskje overraske deg:

Laget for et
sunt og aktivt liv
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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 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.

Laget for å hjelpe millioner.

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

StarkeyHearingFoundation.org.

UTALLIGE      
LIV ENDRET

HJULPET MER ENN                             
1 MILLION       

MENNESKER I NØD

100+
LAND



Halo iQ høreapparater er 
ganske enkelt laget for livets 
hastighet.

Laget for
deg
Med Halo iQ høreapparater kan 
mennesker med hørselstap gå hvor 
som helst og gjøre hva som helst 
uten bekymring for å gå glipp av noe.
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Halo iQ and TruLink 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.  
Android is a registered trademark of Google, Inc.
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