
Een wereldprimeur.

Toekomstmuziek wordt 
werkelijkheid!

Thrive Assistant

Healthable™



Informatie: Stel vragen zoals  
“Wie scoorde er vorig jaar het winnende 
doelpunt in de finale van het WK?” en u zult 
het antwoord in uw oor horen.

Route Vinder: Vraag de weg, bijvoorbeeld 
“Wat is de beste route naar het vliegveld?”

Vraag Ondersteuning: Geef opdrachten 
zoals “Bestel een Uber taxi.” Uber weet waar u  
zich bevindt en zal een auto naar uw locatie 
sturen.

Live Vertaalfunctie:  
Vertaalt 27 talen zodat u deze spraak in uw 
eigen taal hoort, ondermeer in het Nederlands.

Communicatie Tips: U krijgt bijvoorbeeld te 
horen hoe u “Waar is het toilet?” kunt vragen 
in de taal van de persoon waar u mee spreekt.

Spraak naar Tekst: Sla gesprekken op en 
hoor ze in uw oor terwijl u het uitgeschreven 
gesprek via het scherm van uw smartphone 
meeleest. U kunt tekst in 67 talen opslaan, 
kopiëren, e-mailen of via een SMS doorsturen.

Connectiviteit: Livio® AI is het eerste 
hoortoestel dat connectiviteit voor Amazon® 
Alexa biedt.
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Weer een wereldprimeur van Starkey.

Hoi Mary. Met John. We 
hebben elkaar lang niet 
gesproken. Zullen we 
binnenkort samen lunchen?



© 2019 Starkey. Alle rechten voorbehouden.  86284-000  3/19  BROC2899-02-EE-ST

Amazon is een handelsmerk van Amazon.com, Inc. of hierbij aangesloten maatschappijen.  
Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Een uniek hoortoestel dat het oor -  
voor méér dan geluid alleen - gebruikt als 

instrument om informatie aan de hersenen door 
te geven, om mensen langer te laten leven, 

gezonder te blijven en beter te laten presteren.

Livio AI is niet alleen het beste hoortoestel ter 
wereld – Livio AI helpt mensen het beste uit 

zichzelf te halen.
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