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BEZPRZEWODOWE APARATY
SŁUCHOWE

Przedstawiamy
bezprzewodową
technologię
nowej generacji.
Czy wiesz, że Twój słuch bezpośrednio wpływa
na Twój ogólny stan zdrowia? W Starkey
wyznajemy zasadę: lepiej słyszeć to lepiej żyć.
Dlatego nieustannie śledziliśmy najnowsze
rozwiązania w zakresie bezprzewodowych
technologii, efektem czego było stworzenie
Z Series - najnowszej gamy bezprzewodowych
produktów Starkey wyposażonych w nowej
generacji technologię 900 MHz, która oferuje
niezrównaną wydajność, komfort, personalizację
i łączność.
Nowe aparaty bezprzewodowe z rodziny Z Series
zostały stworzone po to, aby pomagać Ci lepiej
słyszeć, lepiej żyć.
Dzięki nim zyskasz:
Lepsze słyszenie i pełniejsze rozumienie
rozmów w hałasie, na przykład
w restauracjach czy na przyjęciach.
Głośne dźwięki brzmią komfortowo,
a ciche są wzmacniane.
Odtwarzanie dźwięku z telewizora,
telefonu lub przesyłanie głosu prezentera
bezpośrednio do aparatu Z Series.

Zapewniamy lepszy słuch
i lepsze samopoczucie

Starkey – wiodący producent
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.

Lepsze słyszenie,
lepsze odtwarzanie
Funkcje oferowane przez Z Series znajdują
uznanie wśród użytkowników prowadzących
aktywny styl życia.
Z Series sprawdzają się nawet w najbardziej
wymagających, jak i obarczonych dużym
hałasem środowiskach akustycznych, wyłapując
mowę z otoczenia tak, aby rozmowa była
przyjemniejszym doświadczeniem.

Z Series. Idealne rozwiązanie dla tych,
którzy chcą żyć w sposób wybrany
przez siebie.
Sercem Z Series jest nowa
technologia 900sync. Jest
Technologia
to przełomowa technologia
900sync pozwala
bezprzewodowa,
na przekazywanie
która zapewnia stałą wydajność sygnału dźwiękowego
w wymagających środowiskach,
w najbardziej
takich jak pełne zgiełku
wymagających
restauracje, przyjęcia czy plenery.
warunkach.
Technologia 900sync pozwala
na przekazywanie sygnału
dźwiękowego w najbardziej
wymagających warunkach.
Usprawnia ona koordynację
bodźców odbieranych przez oboje uszu, pozwalając
uzyskać bardziej naturalny dźwięk sprawiający
wrażenie przestrzenności.

BEZPROBLEMOWA ŁĄCZNOŚĆ
SurfLink® Mobile 2 to unikalne i najbardziej
wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne łączące
w sobie funkcje zestawu głośnomówiącego,
urządzenia wspomagającego słyszenie, streamera
dźwięków audio oraz pilota aparatów słuchowych.
W połączeniu z Z Series pozwala ono zaspokoić
wszystkie potrzeby związane z rozmową przez
telefon, oglądaniem telewizji, słuchaniem muzyki
oraz wiele więcej. Precyzyjne i spójne przekazywanie
sygnału bezprzewodowo jest możliwe o każdej porze
i w dowolnym miejscu.
SurfLink® Media to niewymagające dodatkowej
konfiguracji rozwiązanie, które bezprzewodowo
przekazuje sygnał audio z telewizora, odtwarzacza
MP3 lub innych urządzeń bezpośrednio do aparatów
słuchowych będących w jego zasięgu.
SurfLink® Remote umożliwia bezprzewodową
regulację aparatu słuchowego i sterowanie nim za
pomocą przycisków.

Słysz lepiej,
pracuj lepiej
ZALETY
Komfortowe słuchanie w trudnych
warunkach

Lepsze słyszenie wysokich
częstotliwości
Łatwe przystosowywanie się do nowych
dźwięków
Komfortowe, spersonalizowane wrażenia
słuchowe
Zero brzęczenia i świstów

Trwałe, niezawodne aparaty słuchowe

Indywidualna redukcja szumów usznych

Lepsza transmisja bezprzewodowa

Udzielaj się więcej,
poczuj się lepiej
Z SERIES OFERUJE
Rozwiązanie Acuity Directionality™ poprawiające
słyszalność mowy w trudnych środowiskach
akustycznych, połączone z wykrywaniem głosu.

Technologię replikującą wysokoczęstotliwościowe
dźwięki – na przykład kobiet lub dzieci – w niższych
częstotliwościach, dzięki czemu są lepiej słyszalne.

Technologię komfortu dźwięku zaprojektowaną tak,
aby zapewnić komfort słuchania głośnych dźwięków
bez zniekształceń, zapewniając jednocześnie
najwyższą jakość cichych dźwięków.
Najlepszy w swojej klasie system eliminacji sprzężenia
zwrotnego firmy Starkey, który pozwala na
komfortowe, wolne od sprzężeń zwrotnych słuchanie
przez cały dzień.
HydraShield®2 – opracowany przez firmę Starkey
pionierski system ochrony przed wilgocią i woskowiną,
gwarantujący trwałość i niezawodność urządzenia.

Zintegrowaną z urządzeniami Z Series
zaawansowaną technologię Multiflex Tinnitus
przynoszącą ulgę tym, którzy cierpią z powodu
szumów w uszach.
Przełomową technologię, która w połączeniu
z SurfLink® Mobile 2 i innymi akcesoriami SurfLink®
zapewnia stałą wydajność bezprzewodową
w hałaśliwych restauracjach, na przyjęciach lub
podczas wydarzeń sportowych.

Funkcje mogą różnić się w zależności od aparatu słuchowego lub poziomu technologii.

Nową funkcję aparatów Starkey ułatwiającą
przestawienie się na nowy aparat słuchowy poprzez
stopniowe dostosowanie ustawień, dzięki czemu
aparat uczy się nowych dźwięków.
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Aparaty słuchowe zostały
zaprojektowane z myślą
o poprawie słyszenia w
różnych środowiskach
akustycznych. Wybór zależy
od Twojego stylu życia i
stopnia aktywności.
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Style i kolory

Łatwe w dopasowaniu aparaty słuchowe
Starkey Z Series są dostępne w wielu
wersjach stylistycznych oraz w różnych
dyskretnych lub modnych kolorach.
Skonsultuj się z protetykiem słuchu i zacznij
korzystać z zalet aparatów Starkey Z Series.

Wersje kolorystyczne

Czarny

Kawowy

Ciemnoszary

Brąz

Srebrzysty

Szampański

Klasyczne produkty dostępne
są w barwach odcieni skóry

Jasnobiały

Aparaty
słuchowe
CAŁKOWICIE
WEWNĄTRZKANAŁOWE (CIC)
• Praktycznie niewidoczne
• Stosowane w przypadku
łagodnej i umiarkowanej
utraty słuchu
• Dopasowane do Twoich
potrzeb

WEWNĄTRZKANAŁOWE (ITC)
• Stosowane w przypadku
umiarkowanej i znacznej
utraty słuchu
• Dopasowane do Twoich
potrzeb

WEWNĄTRZUSZNE (ITE)
• Łatwe w regulacji
• Stosowane w przypadku
łagodnej, umiarkowanej
i znacznej utraty słuchu
• Dopasowane do Twoich
potrzeb

ZE SŁUCHAWKĄ W UCHU (RIC)
• Elegancki wygląd, prawie
niewidoczne podczas
noszenia
• Stosowane w przypadku
łagodnej i umiarkowanej
utraty słuchu
• Szeroki wachlarz
dostępnych kolorów
• Dostępne w stylach RIC 312
i micro RIC 312
• Technologia Multiflex
Tinnitus dostępna
w aparatach micro RIC 312

ZAUSZNE (BTE)
• Dyskretny, prawie
niewidoczny kształt
• Stosowane w przypadku
umiarkowanej i znacznej
utraty słuchu
• Szeroki wachlarz
dostępnych kolorów
• Dostępne w stylach BTE,
Power Plus BTE i mini
BTE

SŁYSZ LEPIEJ,
ŻYJ LEPIEJ
DZIĘKI NOWEJ GENERACJI
APARATÓW Z SERIES

Dzięki bezprzewodowej technologii aparaty
słuchowe Z Series firmy Starkey zapewniają
lepszą jakość życia, wydajność, personalizację
i łączność spełniającą oczekiwania Twojego
stylu życia.
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