CROS System
Hørselsteknologi for
ensidige hørselstap

Si hallo til
en løsning
for ensidig
hørselstap
Starkey Sound™ bruker nyskapende
teknologi for å levere sann lytteglede.
Med vår nye serie med Muse™ iQ
høreapparater, har Starkey® en løsning
for de med ensidige hørselstap.
Hvis du har ensidig hørselstap vil
du nå kunne høre verden rundt deg
med ren og klar lyd.

Muse iQ CROS System:
1. Forbedrer hørsel i støy

Starkey Sound™ has cutting
edge technology that delivers
true listening enjoyment.
Starkey tilbyr det første
oppladbare høreapparatet
for ensidige hørselstap.

2. Reduserer bakgrunnsstøy
3. Reduserer ekko og gjenklang
4. Lar deg høre fra begge sider,
med små og diskrete modeller i
flere farger

Si hallo til
personlige
løsninger
CROS løsning
Hvis du ikke hører på ett øre, men
har normal hørsel på det andre, kan
du ha nytte av en CROS løsning.
Nå kan du høre lydene fra ditt
dårlige øre, i ditt normalthørende øre.

Hvordan virker det?
For å hjelpe deg til å høre bedre
i alle omgivelser, har vår CROS
løsning en mikrofon som fanger opp
lyder og stemmer fra ditt svakere
øre og sender det trådløst over til en
mottager som sitter på ditt gode øre.
Uansett hvor du sitter ved spisebordet, vil du ikke gå glipp av de viktige
lydene som kommer fra din dårlige
side.

Også tilgjengelig som

BiCROS løsning
En BiCROS løsning er også tilgjengelig og kan hjelpe dem med svært
dårlig eller ingen hørsel på det ene
øret og nedsatt hørsel på det bedre
øret.

Hvordan virker det?
Denne løsningen sender lyd fra en
mikrofon i det øret med lite eller
ingen hørsel, til et høreapparat
som sitter på øret med bedre hørsel. Dette lar deg høre fra begge
sider. Din audiograf kan gi deg mer
informasjon om hvilken løsning
som passer best for deg og dine
unike behov.

Si hallo til
det første
oppladbare
høreapparatet
for ensidig
hørselstap
Vårt nye markedsledende Muse iQ
CROS System oppladbare høreapparat
varer 20 prosent lenger enn andre
systemer, er 30 prosent mindre og er
100 prosent brukervennlig. Pluss at
markedets lengstvarende lading betyr
at dine høreapparater alltid er klare til
bruk.

Vår beste hørselsteknologi har
nettopp blitt bedre:
•	Immersive sound for sann lytteglede
• Lengst levetid gir over 30 timer med
overlegen hørsel
•	Alt-i-en lader tilbyr inntil 3 ladinger
uten å koble til strøm
• Det minste oppladbare høreapparatet
på markedet i dag*

*Kommer august 2018

Si hallo
til 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 for ensidige
hørselstap.

Starkeys trådløse
høreapparater ville ikke vært
komplette uten våre populære
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

Si hallo til

det aller beste
Du ønsker

Muse iQ leverer
Acuity™ Immersion Directionality er utviklet for å
gjenopprette ørets naturlige lydgjengivelse og dermed
forbedre taleoppfattelse i utfordrende lyttemiljøer.

Å høre komfortabelt i
utfordrende omgivelser

Kontinuerlig og stabil ytelse hele dagen med våre oppladbare modeller. Unngå stresset med engangsbatterier
og spar penger og miljø.

Oppladbare høreapparater

Teknologi som tilbyr stabil trådløs
ytelse ved strømming av telefonsamtaler, TV,
musikk o.l. med SurfLink Mobil 2,
SurfLink MiniMobil og andre SurfLink tilbehør.

Bedre trådløs
lydoverføring

Teknologi som gir raskere tilvenning til høreapparater med gradvise endringer, komfortabel lytting
i støy, og optimal klarhet for svake lyder.

En komfortabel, personlig
lytteopplevelse

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

Ingen piping eller
andre ulyder
Robuste og pålitelige
høreapparater

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

Å høre musikk slik
den var ment å høres

Muse 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.
Avansert Multiflex Tinnitus teknologi
integrert i Muse iQ høreapparater gir lettelser for
deg som er plaget med ringing i ørene.

Personlig tinnitus-terapi

.
Funksjoner kan variere med teknologinivå

Bruksområder

Si hallo til

bedre hørsel

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.

Teater

Utvalgt

Med Muse iQ hørselsløsninger
fra Starkey vil du 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.

Bil

Avansert

Allerede fra begynnelsen
har våre hørselsløsninger
gitt mennesker bedre
hørsel i utfordrende
omgivelser.

Publikum

Premium

hvor som helst

Teknologinivå

Lyttemiljø

Si hallo til din

unike stil

Modeller og farger
Hva er din
hørselslivsstil?

FARGEVALG

Sort

Skifer

Sterling

Espresso

Bronse

Champagne

Hvit / Sterling

Hvis du har stort hørselstap,
har vi også en løsning for deg.
Muse iQ Power Plus BTE 13.

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

Sammenlign lyttemiljø
på oversikten inni.

Finn din favorittfarge og den modellen som passer deg best, velg blant
alle våre bak-øret apparater — med
tinnitus-teknologi og trådløse CROS og
BiCROS løsninger.
Spør din audiograf om oppladbare
høreapparater passer for deg.

Muse iQ er tilgjengelig i flere modeller
og farger.

Si hallo til
surround
sound
Starkey leverer den best
mulige lyden til ditt
bedre øre, slik at du ikke
trenger å bekymre deg om
hvor du skal posisjonere deg
selv under viktige samtaler.
Ensidig hørselstap trenger ikke
påvirke din livsstil eller dine aktiviteter. Med Muse iQ CROS System
kan du oppleve lyd fra alle sider,
uten å gå glipp av det som er viktigst for deg. Fordi du lever bedre
når du hører bedre.

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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