HALO

™

Aparat słuchowy
stworzony dla iPhone

®

BĄDŹ

W KONTAKCIE

Usłysz życie w pełni dzięki Halo

Oferowane przez firmę Starkey przełomowe
aparaty słuchowe zaprojektowano z myślą
o bezpośredniej łączności z urządzeniami
iPhone, iPad® i iPod touch® poprzez łatwą
w obsłudze aplikację TruLink Hearing Control.
Tandem Halo i TruLink dostarcza najbardziej
spersonalizowanych wrażeń słuchowych,
a także:
• Transmituje połączenie z telefonu iPhone
bezpośrednio do aparatów słuchowych
za pomocą bezprzewodowej technologii
Bluetooth® 4.0
• Dostarcza niezwykle wyraźny dźwięk
o nieskazitelnej czystości
• Pomaga komfortowo słyszeć w hałasie
• Eliminuje szumy i świsty
• Transmituje połączenie FaceTime®
i muzykę do aparatów słuchowych
w bardziej bezpośredni sposób
Rozwiązanie Halo jest kompatybilne z iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad
Air, iPad 4, iPad mini z wyświetlaczem Retina, iPad mini i iPod touch (5 generacji)

Starkey – wiodący dostawca
rozwiązań w zakresie słuchu
Gdy stawką jest wygoda,
świetne brzmienie i indywidualne
rozwiązania w zakresie słuchu,
wszystkie oczy zwrócone są na
firmę Starkey. W trosce o Twój słuch

Stworzone
dla iPhone
Stworzone
dla Ciebie

Aparaty Halo są idealne dla
osób, które chcą w dalszym
ciągu cieszyć się aktywnym
stylem życia.
Halo jest zaawansowanym i bogatym
w funkcje aparatem słuchowym,
którego zadaniem jest zapewnienie
lepszego słyszenia nawet w najbardziej
wymagających warunkach. Zostały
również zaprojektowane z myślą
o współpracy z urządzeniami iPhone,
iPad i iPod touch, dzięki czemu można:
• Transmitować bezprzewodowo
sygnał audio generowany przez
urządzenia mobilne firmy Apple®
do aparatów słuchowych Halo
(które działają tym samym jak
bezprzewodowy głośnik)
• Zdalnie regulować aparat za
pomocą iPhone

Połącz
się z tym,
na czym
najbardziej
Ci zależy
Halo w intuicyjny sposób
łączy się z urządzeniami
iPhone, iPad i iPod
touch za pośrednictwem
technologii Bluetooth
i opracowanej przez
Starkey, łatwej w użyciu
aplikacji TruLink.
Funkcje aplikacji
TruLink stworzono
z myślą o jeszcze lepszych wrażeniach
w każdym miejscu i czasie – czerpanie
radości ze słyszenia będzie jeszcze
łatwiejsze.

Nieskazitelne odtwarzanie
dźwięku
Halo pozwala na odtwarzanie rozmów
telefonicznych, muzyki i multimediów
bezpośrednio z iPhone, dzięki czemu
możesz korzystać z nieskazitelnego
odbioru dźwięku i łatwej komunikacji
w dowolnym czasie i miejscu, nie
potrzebując niczego więcej niż iPhone.

Ustawienia TruLink
Za pomocą funkcji SoundSpace
w aplikacji TruLink możesz utworzyć do
20 programów TruLink.
W razie potrzeby można nawet
powiązać programy TruLink
z położeniem geograficznym –
geotag. Ta sprytna funkcja jeszcze
bardziej ułatwia życie – wykorzystuje
odbiornik GPS wbudowany w Twój
iPhone, aby automatycznie zmienić
program w zależności od lokalizacji.
Przykładowo, ustawienia „kawiarnia”
mogą być automatycznie aktywowane,
gdy przekroczysz próg swojej ulubionej
kawiarni.
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SoundSpace
Rozwiązanie TruLink SoundSpace
pozwoli Ci w łatwy sposób dostosować
ustawienia dźwięku do otoczenia.
Proste przesunięcie palcem po ekranie
umożliwia dostosowanie dźwięku do
indywidualnych preferencji – dzięki
zapisaniu ustawień jako program TruLink
każde miejsce będzie brzmiało dla Ciebie
tak, jak tego sobie życzysz.

Zdalne sterowanie
Remote

Jedno dotknięcie ekranu iPhone pozwoli
Ci w łatwy sposób zmienić głośność lub
przełączyć program aparatu słuchowego.
Ponieważ obie funkcje są regulowane za
pomocą wskaźnika w postaci suwaka,
masz większą kontrolę i niemal pełną
płynność w dopasowywaniu ustawień do
własnych preferencji.

TruLink Adaptive
Tryb samochodowy
Tryb samochodowy TruLink pozwala
urządzeniu Halo automatycznie zmienić
program tak, aby wyciszyć dokuczliwe
odgłosy jazdy jednocześnie zwiększając
pożądane wrażenia.

Integracja z Siri®
Możesz nawet odsłuchiwać
e-maile i teksty czytane
przez Siri bezpośrednio do
aparatu słuchowego.

Wzmocnij
wszystkie
wrażenia

Spełnij wszystkie
ZALETY
Aby wygodniej słyszeć w zgiełku

Zero brzęczenia i świstów

Lepsze słyszenie wysokich częstotliwości

Lepsza komunikacja przez telefon

Doskonale brzmiąca muzyka i multimedia

Spersonalizowane odbieranie dźwięków

Intuicyjne słyszenie

Niezawodne i bezproblemowe aparaty
słuchowe

swoje potrzeby
HALO OFERUJE
Zaawansowaną technologię redukcji szumów
współpracującą z precyzyjnym mikrofonem
kierunkowym w celu redukcji hałasu i uwydatnienia
mowy, by była jeszcze łatwiej słyszalna w dzisiejszych
wymagających warunkach.
Najlepszy w branży układ aktywnej eliminacji
sprzężeń zwrotnych pozwala na wygodne
słuchanie przez cały dzień.
Opatentowaną technologię replikującą wysokie
dźwięki – na przykład kobiet lub dzieci –
w niższych częstotliwościach, dzięki czemu są one
lepiej słyszalne i bardziej zrozumiałe.
Bezpośrednie odtwarzanie rozmów z Twojego
telefonu iPhone przez aparat Halo zapewnia jakość
i wygodę rozmowy.
Możesz odtwarzać muzykę i multimedia prosto
z iPhone w aparacie słuchowym, co daje głębsze
i lepsze wrażenia słuchowe.
Narzędzie SoundSpace dostępne w aplikacji TruLink
pozwala Ci dokonywać drobnych regulacji jakości
dźwięku, tak abyś mógł dostosować go do własnych
upodobań.
Programy powiązane z geotagami pozwalają na
automatyczne przełączanie konfiguracji po wykryciu
przez funkcję GPS w iPhone, że znajdujesz się
w określonym miejscu. (Program „Dom” aktywuje
się, gdy jesteś w domu.)
Do nanopowłoki HydraShield®2 nie przylega woda
ani woskowina, a zdalne połączenie z iPhone daje
Ci kontrolę i pozwala dopasować aparat słuchowy
łatwiej niż kiedykolwiek.

Co jest
odpowiednie
dla Ciebie?

Aparaty Halo zaprojektowano
z myślą o słuchaniu w wielu
środowiskach akustycznych.
Twoje potrzeby zależą od poziomu
Twojej aktywności oraz od
otoczenia, w jakim najczęściej się
znajdujesz.

Your świat
world
Twój
is atdo
your
jest
Twojej
dyspozycji
convenience

Jesteś gotowy?
Jeśli jesteś gotowy, aby śmiać
się częściej, uśmiechać pełniej
i wygodnie korzystać z rzeczy,
z których czerpiesz radość – jesteś
gotowy, aby wypróbować Halo.

Rozwiązania Halo i TruLink są kompatybilne z iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5,
iPhone 4S, iPad Air, iPad 4, iPad mini z wyświetlaczem Retina, iPad mini i iPod touch
(5 generacji). Zwroty „Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad”
oznaczają, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane w celu podłączania do
urządzenia iPod, iPhone lub iPad i posiada certyfikat w zakresie spełnienia standardów
wydajności firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że używanie tego
akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność sieci
bezprzewodowej. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Siri i FaceTime stanowią
znaki handlowe Apple Inc., i są zarejestrowane jako takie w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
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