3 SERIES
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

™

Ο ξέγνοιαστος
τρόπος σύνδεσης
με τον κόσμο σας

Τα καινούργια ακουστικά βαρηκοΐας
της STARKEY είναι σχεδιασμένα για να κάνουν
την επικοινωνία εύκολη και απολαυστική.
Με τα προηγμένα συστήματα που διαθέτουν
σας προσφέρουν:
Αυξημένη κατανόηση ομιλίας σε
θορυβώδες περιβάλλον
Βελτιώνουν την κατανόηση ομιλίας
και το άκουσμα της μουσικής από την
τηλεόραση,
το ραδιόφωνο και απο
•
οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο
Αυξάνουν
σημαντικά την επικοινωνία και
•
την κατανόηση στο τηλέφωνο
Δεν σφυρίζουν και δεν βουίζουν
Έχουν άνετη εφαρμογή, ειδικά σχεδιασμένα για το δικό σας αυτί

Tα ακουστικά της Σειράς 3 διαθέτουν προηγμένου
τύπου σύστημα μείωσης θορύβων και διατήρησης
της ομιλίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα να δίνουν
εξαιρετική καθαρότητα ήχου ακόμη και στα
δύσκολα περιβάλλοντα.
Μπορούν να δέχονται ήχο με ασύρματη μεταφορά
δεδομένων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο σας,
τον υπολογιστή ή ακόμη και από το κινητό σας
τηλέφωνο κατευθείαν στο ακουστικό σας .
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τις τηλεφωνικές σας
συνομιλίες χωρίς να χρειάζεται η χρήση του
τηλεφώνου σας και να ακούτε τηλεόραση ή
ραδιόφωνο στην ένταση που εσείς θέλετε. Οι
υπόλοιποι γύρω σας μπορούν να ακούνε στην
ένταση που είναι πιο άνετη γι’αυτούς .
Εάν ψάχνετε για ένα ακουστικό σχεδιασμένο να
κάνει την επικοινωνία σας εύκολη, να σας βοηθάει
να ακούτε καθαρά την τηλεόραση, την μουσική
και τις τηλεφωνικές σας συνδιαλέξεις, όπως δεν τις
έχετε ξανακούσει, τότε η καινούργια Σειρά 3 είναι
ιδανική για εσάς.

ZΩΗ
ΧΩΡΙΣ
ΟΡΙΑ
Σε συνδυασμό με τα καινοτόμα αξεσουάρ του
SURFLINK η νέα Σειρά 3 σάς επιτρέπει να
απολαμβάνετε ευκολότερα το ραδιόφωνο, την
τηλεόραση και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα
που παράγουν ήχο χωρίς να έχετε πάνω σας
καλώδια.

 SURFLINK MEDIA
Αυτό το προηγμένο
σύστημα μεταφοράς
ηχητικών δεδομένων
συνδέεται με την τηλεόραση, το ΜΡ3 σας
και με άλλα μέσα και στέλνει ασύρματα ηχητικό
σήμα κατευθείαν στα ακουστικά σας. Μπορείτε να
ρυθμίζετε την ένταση που θέλετε να ακουτε εσείς,
χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω σας .

 SURFLINK REMOTE
Το τηλεχειριστήριο αυτό σάς
επιτρέπει να αυξομειώνετε την
ένταση των ακουστικών σας και να
ελέγχετε την λειτουργία τους με το
πάτημα ενός κουμπιού.

 SURFLINK MOBILE
Απολαύστε τηλεφωνικές συνομιλίες
χωρίς να χρειάζεται η χρήση των χεριών
σας με αυτή την μοναδική συσκευή.
Το SurfLink Μobile μετατρέπει τα
καινούρια σας ακουστικά σε σύστημα
τηλεφωνικής επικοινωνίας με την χρήση
των μικροφώνων και μεγαφώνων που διαθέτουν.
Μικρόφωνα: Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας
και τον στέλλουν κατευθείαν στη τηλεφωνική
συσκευή του συνομιλητή σας
Μεγάφωνα: Το SurfLink Mobile μεταφέρει τον ήχο
κατευθείαν από τη τηλεφωνική σας συσκευή
στα μεγάφωνα των ακουστικών σας.

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή!
Το SURFLINK MOBILE δεν είναι μόνο για σύνδεση με
το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι επίσης ένα προηγμένο
σύστημα επικοινωνίας που συνδέεται με όλα τα
ηλεκτρονικά μέσα, ασύρματα ή ενσύρματα. Επίσης
λειτουργεί ως τηλεχειριστήριο των ακουστικών σας.
Και όλα αυτά βρίσκονται σε ένα μόνο σύστημα!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
PureWave Feedback Eliminator 3
Voice iQ 2
InVision Directionality 3
Αυτόματη απάντηση του τηλέφωνου
Επεξεργασία της μουσικής και της τηλεόρασης

Τ2 Remote Control

HydraShield 2
Spectral iQ
Self Learning
Βολικά και έξυπνα χαρακτηριστικά
Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ακουστικών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Eξαλείφει τους βόμβους και τα σφυρίγματα.
Σχεδιασμένο να διατηρεί την κατανόηση της ομιλίας σε
θορυβώδες περιβάλλον .
Προάγει το Voice iQ2 προσδιορίζοντας τους ήχους που θέλετε
να ακούτε και περιορίζοντας αυτούς που δεν θέλετε να ακούτε.
Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για
μέγιστη ακοή.
Αυτόματα προσαρμόζεται στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις
για την μουσική και για την τηλεόραση κάνοντάς τις πιο
βολικές για εσάς.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση μέσω οποιουδήποτε
touch-tone τηλεφώνου.
Καθιστά το ακουστικό σας βοήθημα ανθεκτικό στο νερό,
το κερί, τον ιδρώτα, τα έλαια και την διάβρωση.
Αναπαράγει τους ήχους υψηλής συχνότητας που είναι
δύσκολο να ακούσετε, μεταφέροντας τους σε χαμηλότερες
συχνότητες, με σκοπό να ενισχύσουν και να διευρύνουν την
ακουστικότητα
Σταδιακά και αυτόματα μαθαίνει τις προτιμήσεις σας για την
ένταση του ήχου για λιγότερες χειροκίνητες προσαρμογές.
Οι αυτόματοι δείκτες φωνής και τόνων σάς ενημερώνουν για
την κατάσταση του ακουστικού σας βοηθήματος και της
μπαταρίας του.
Συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των ακουστικών χωρίς
να χρειάζεται η ανεξάρτητη ρύθμιση τους από τον χρήστη
Features may vary by hearing aid style or technology level

ΜΕΓΕΘΗ
ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα ακουστικά της σειράς 3 έρχονται σε
διαφορετικά χρώματα και μεγέθη. Ρωτήστε
τον ακοοπροθετιστή σας για αυτή την
προηγμένη σειρά ψηφιακών ακουστικών
βοηθημάτων σήμερα και ξεκινήστε να
βιώνετε τη νέα αυτή εμπειρία.

Οδηγός Χρωμάτων

Standard Colours

Champagne

Bronze

Espresso

Sterling

Slate

Black

Bright Colours

Blue Ice

Blue Pacific

Pink Pixie

Fuchsia Fabulous

Red Hot

Purple Pop

Τα Ενδοωτιαΐα Προΐόντα έρχονται στο χρώμα του δέρματος

ΜΕΓΕΘΗ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
 Εντελώς καναλικά
(CIC)

- Σχεδόν μη ανιχνεύσιμα.
- Για ήπια έως σοβαρή
απώλεια ακοής.
- Κατασκευάζονται με βάση
τον ακουστικό σας πόρο.

 Ενδοκαναλικά (ITC)/
Half shell (HS)

- Για ήπια έως σοβαρή
απώλεια ακοής.
- Κατασκευάζονται με βάση
τον ακουστικό σας πόρο.

 Ενδοωτιαία (ΙΤΕ)
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Για ήπια έως σοβαρή
απώλεια ακοής.
- Κατασκευάζονται με βάση
τον ακουστικό σας πόρο.

 Ακουστικά Ανοικτής Εφαρμογής (RIC)
- Άνετη ανοιχτή εφαρμογή.
- Κομψό σχέδιο ελάχιστα
ορατό όταν εφαρμόζεται.
- Για ήπια έως σοβαρή
απώλεια ακοής.
- Διαθέσιμα σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων.
- Η έκδοση Absolut Power
(RIC AP) είναι διαθέσιμη
για μέτρια έως σοβαρή απώλεια ακοής.

 BΤE
- Διακριτικό, ελάχιστα
ορατό σχέδιο.
- Για μέτρια έως σοβαρή
απώλεια ακοής.
- Διαθέσιμα σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων.
-Διαθέσιμο επίσης σε
mini ΒΤΕ & Power Plus
επιλογές .

A global hearing technology company
headquartered in Eden Prairie,
Minnesota, U.S.A.

www.starkey.co.uk

Individual results may vary.
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