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Aparaty słuchowe
oparte na najnowszej
platformie Synergy

Dopasowane do

Twojego
stylu życia

Udowodniono, że dobry słuch ma
bezpośredni wpływ na ogólny stan
zdrowia i odpowiednie samopoczucie.
Twoje życie jest lepsze i zdrowsze, gdy bierzesz w nim aktywy udział i dobrze słyszysz. Chcemy pomagać ludziom
lepiej słyszeć i prowadzić zdrowsze życie. Nasza nieprzerwana praca zaowocowała wprowadzeniem najbardziej
przełomowych do tej pory aparatów słuchowych serii Muse.
Aparaty słuchowe Muse to połączenie najbardziej zaawansowanej technologii firmy Starkey i wyjątkowych funkcji,
które dostarczają najwyższą jakość dźwięku.
Muse są zaprojektowane tak, by odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom i wzbogacać Twoje doświadczenia
słuchowe.

Nowe technologie,
które zapewniają prawdziwą
przyjemność słuchania.

Stworzone do

codziennego
użytku
Słuchanie
w hałasie
Zaawansowana technologia redukcji hałasu oraz precyzyjne mikrofony kierunkowe ułatwiają rozumienie mowy w nawet
najbardziej wymagających sytuacjach akustycznych.

Lepsza łączność
bezprzewodowa
Możesz przesyłać muzykę, dźwięk z telewizora i wielu innych urządzeń do Twojgo
aparatu słuchowego. Nadajnik SurfMobile 2,
SurfLink Media 2 oraz pilot SurfLink Remote
pozwalają na bezprzewodową łączność
i sterowanie bez konieczności noszenia
dodatkowych urządzeń.

Połączenie
z telefonem
komórkowym
Podczas gdy inni producenci aparatów
słuchowych dodatkowo wymagają noszenia
na szyi pętli indukcyjnych, akcesoria
SurfLink umożliwiają bezpośrednie i bezprzewodowe połączenie między Twoim telefonem - bądź innym urządzeniem z funkcją
Bluetooth - a Twoim aparatem słuchowym.

Stworzone dla

łączności
bezprzewodowej
Przy coraz większej ilości rozwiązań bezprzewodowych nawiązywanie połączeń z różnymi urządzeniami
może stanowić nie lada wyzwanie. Oferowana przez
Starkey Technologia 900sync to niezawodne rozwiązanie
umożliwiające łatwe zarządzanie środowiskami akustycznymi przy wzmożonym ruchu w sieciach bezprzewodowych.
Technologia ta zapewnia wysoką prędkość przesyłu danych
pozwalającą na strumieniowanie sygnału z jednego ucha
do drugiego i łączność bezprzewodową w przypadku jednostronnego ubytku słuchu.

ej

Nasze aparaty słuchowe
nie byłyby kompletne bez naszych
popularnych akcesoriów SurfLink.

Nasz kompaktowy nadajnik
SurfLink Mobile 2 jest urządzeniem wspomagającym słyszenie, służącym do strumieniowego przesyłania multimediów oraz pilotem do aparatu
słuchowego.
SurfLink Media 2 wystarczy
zaprogramować tylko raz, by
nawiązać połączenie z odbiornikami telewizyjnymi, odtwarzaczami MP3, a także innymi
urządzeniami i móc bezprzewodowo transmitować dane audio
do Twojego aparatu słuchowego.
Nasz pilot SurfLink Remote
może służyć do regulacji głośności, zmiany programu w aparacie słuchowym, włączenia
bądź wyłączenia trybu transmisji
danych i wielu innych – wszystko
za pomocą jednego naciśnięcia
przycisku.
Nasz lekki i dyskretny mikrofon
SurfLink Remote Microphone
noszony jest przez partnera
rozmowy, by pomóc pacjentom
w rozmowach z jedną osobą
w wymagających środowiskach
akustycznych.

Stworzone dla

miłośników
muzyki

Dzięki zastosowaniu podwójnego sytemu kompresji na
nowej platformie Synergy, oraz dedykowanemu programowi Muzyka - możesz słuchać swoich ulubionych melodii
w zupełnie nowy sposób.
• skupić się na słyszalności muzyki,
pożądanej głośności i jakości dźwięku
• usłyszeć wyraźnie delikatne i ciche dźwięki
• wybrać sterowanie automatyczne
bądź na żądanie
Efektem jest czysta przyjemność słuchania i odtwarzanie
muzyki w taki sposób, jaki chcesz – automatycznie i zgodnie
z Twoimi upodobaniami.

Stworzone dla

każdego rodzaju
ubytku słuchu
Aparaty słuchowe Muse są
idealnym rozwiązaniem
w przypadku jednostronnego
ubytku słuchu.
Nasze bezprzewodowe aparaty słuchowe
CROS oraz BiCROS zapewniają doskonałą
słyszalność oraz rozumienie mowy tym
osobom, które cierpią z powodu jednostronnego ubytku słuchu. Technologia
900sync umożliwia strumieniowe przesyłanie czystych, spójnych i wysokiej jakości
dźwięków do zdrowego ucha.

Rozwiązania CROS/
BiCROS są dostępne
w aparatach BTE
(zausznych).

Stworzone by zapewnić

lepsze rezultaty
Twoje oczekiwania
Słyszeć swobodnie w trudnych
sytuacjach akustycznych

......................................................................................................................

Z łatwością przyzwyczaić się
do nowych dźwięków

......................................................................................................................

Lepsze bezprzewodowe
przesyłanie strumieniowe

......................................................................................................................

Zadowalające, spersonalizowane
doświadczenia słuchowe

......................................................................................................................

Słyszenie bez
brzęczenia i piszczenia

......................................................................................................................

Wytrzymały i niezawodny
aparat słuchowy

......................................................................................................................

Słuchać muzyki tak,
jak chciał tego artysta

......................................................................................................................

Ulga w szumach usznych

ić

y

Unikalne cechy aparatów Muse
Kierunkowość Acuity™, która wraz z funkcją Speech Shift poprawiają słyszalność dźwięku w trudnych sytuacjach akustycznych.

.....................................................................................................................
Nowa funkcja firmy Starkey przyspiesza proces adaptacji do
aparatu słuchowego poprzez stopniowe dopasowywanie ustawień,
by pozwolić mózgowi na przyzwyczajenie się do nowych dźwięków.

.....................................................................................................................

Technologia, która zapewnia nieprzerwane bezprzewodowe
działanie aparatu przy jednoczesnym strumieniowym przesyłaniu
dźwięków z telewizora, radia i innych urządzeń za pomocą nadajnika
SurfLink Mobile 2 oraz innych akcesoriów SurfLink.

.....................................................................................................................
Technologia zapewniająca komfort akustyczny umożliwiająca
słyszenie bez zakłóceń dla dźwięków wysokich i wyjątkową czystość
dla dźwięków niskich.

.....................................................................................................................

Najlepszy na rynku system eliminacji sprzężeń firmy Starkey
zapewnia komfortowe słyszenie bez sprzężeń przez cały dzień.

.....................................................................................................................
Nasz pionierski system odporny na wilgoć, woskowinę i wodę
Surface™ NanoShield chroni aparat słuchowy, a także zapewnia
jego wytrzymałość i niezawodność.

.....................................................................................................................
Aparaty słuchowe Muse są zaprojektowane tak, by móc doświadczyć muzyki w zupełnie nowy sposób. Teraz dźwięk będzie
brzmiał tak, jak chciał tego wykonawca – czysto i wyrafinowanie
z zachowaniem wysokiej jakości.

.....................................................................................................................
Zaawansowana technologia Multiflex Tinnitus zastosowana
w aparatach słuchowych Muse, która przynosi ulgę tym, którzy
cierpią z powodu szumów usznych.

Funkcje mogą się różnić w zależności od poziomu technologicznego.

Stworzone dla

każdego miejsca
w którym przebywasz
Od samego początku nasze aparaty
słuchowe pozwalają pacjentom
słyszeć lepiej w trudnych warunkach
i dzięki temu wieść lepsze życie.
Chcesz słyszeć każdy, nawet najdelikatniejszy dźwięk zmianę tonu głosu współmałżonka bądź niuanse dźwięku
w ulubionej piosence. Usłyszysz wszystkie dźwięki
otaczającego Cię świata, bez względu na to czy będzie to
rozmowa z jedną osobą czy konwersacja w zatłoczonym
miejscu.

Poziomy technologiczne

Poziomy

i2400
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Platforma:
Synergy

Obrazowanie dźwięku
Kanały | Pasma

24

20

16

12

10

Pasmo:
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Rozszerzone

System operacyjny:
Acuity OS 2

Technologia bezprzewodowa:
900sync

Strumieniowanie bezprzewodowe
Spatial Streaming

Optymalizacja mowy:

Acuity Speech Optimalization

Program Muzyka
Pamięć
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E2E Adaptacja hałasu mechanicznego
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Adaptacja muzyki E2E

Technologia ear-ti Ear

Obustronne mapowanie przestrzenne

E2E Kierunkowość
E2E Strumieniowanie telefonu

Analizator Sceny Akustycznej
Środowiska akustyczne

Muzyka

1

Hałas mechaniczny

do 20 dB

do 10 dB

do 10 dB

do 10 dB

do 10 dB

Wiatr

do 30 dB

do 15 dB

do 7 dB

do 7 dB

do 7 dB

Mowa i hałas

do 20 dB

do 8 dB

do 6 dB

do 6 dB

do 6 dB

rozszerzenie
kompresji

rozszerzenie
kompresji

rozszerzenie
kompresji

rozszerzenie
kompresji

rozszerzenie
kompresji

1

1

1

1

1

Cisza

Kierunkowość:

Acuity Directionality
Dynamiczny
Kierunkowy
Adaptacyjny

Redukcja hałasu:
Acuity Voice

Siła redukcji hałasu

Eliminator sprzężenia:

WhistleFree Feedback Cancellation

Przeniesienie częstotliwości:
Speech Shift

Generator szumu:

Multiflex Tinnitus Technology

Akcesoria bezprzewodowe:
Akcesoria SurfLink

CROS/BICROS
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Dopasowane do

do Twojego stylu
...........................................................................

Style i kolory

Wybierz swój aparat spośród dostępnych stylów obejmujących zarówno aparaty słuchowe niewielkich rozmiarów,
jak i te indywidualnie wykonywane – z technologiami CROS
i BiCROS oraz redukcji szumów usznych.
Zasięgnij porady Twojego protetyka słuchu i przekonaj się
o wszystkich zaletach dyskretnych i eleganckich aparatów
słuchowych serii Muse.

Indywidualnie wykonywane aparaty są
dostępne w odcieniach skóry.

Dostępne kolory:

Czarny

Popielaty

Srebrzysty

Jasnobiały

Espresso

Brązowy

Szampański

Czarny ze
srebrnym

Style aparatów
IIC

......................................

Głęboko
wewnątrzkanałowy

CIC

......................................

Całkowicie
wewnątrzkanałowy

ITC

......................................

Aparat
wewnątrzkanałowy

ITE

......................................

Aparat
wewnątrzuszny

stworzone, by odpowiadać
Twoim potrzebom

BTE

......................................

Aparat
zauszny

RIC

......................................

Aparat zauszny ze
słuchawką zewnętrzną

Stworzone dla

lepszego,
zdrowszego
życia
Ubytek słuchu nie dotyczy jedynie ucha. Ma on znaczny
wpływ na jakość życia i zdrowie. Może mieć charakter fizjologiczny. Są jednak istotne fakty, które mogą Cię zaskoczyć.

Aparaty słuchowe Muse zostały zaprojektowane po to, by
ludziom z ubytkiem słuchu nie umknął żaden dźwięk, który
sprawia im radość. Stworzono je w myśl zasady - ludzie,
którzy słyszą lepiej – żyją lepiej.

Najprościej mówiąc – Muse
to aparaty słuchowe
stworzone dla lepszego życia.
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