
‘s Werelds beste 
hoortoestel.

Het Livio geluid

Toekomstmuziek wordt 
werkelijkheid!

Healthable™



Verbeter  
elke luisterervaring

Ons nieuwste technologische  
platform – Hearing Reality™ – ontving 
van zowel gebruikers als audiciens een 
tevredenheidsscore van 98%. 

De tweeledige compressor met 
meerdere kernen is uniek in de 
hoortoestelbranche. Het systeem zorgt 
voor een optimale verwerking van 
alle soorten geluid: spraak, muziek en 
streaming.

Wereldwijd de beste. Een speciale 
muziekcompressor voor meer dynamische 
audio en een bredere frequentierespons, 
resulteert in de best mogelijke beleving van 
muziek.

De beste feedback onderdrukking ter 
wereld. Geen last meer van fluiten — het 
systeem functioneert op een geheel nieuw 
niveau zodat er meer versterking mogelijk 
is voordat er storende feedback ontstaat.



Revolutionaire verbetering van 
de geluidskwaliteit

Wereldwijd de beste in het onderdrukken van 
achtergrondgeluid. Livio® AI werd in een onafhankelijk 
onderzoek vergeleken met de premium toestellen van 

andere fabrikanten. Daarbij behaalde Livio AI de hoogste 
score voor het verminderen van achtergrondgeluid in 

rumoerige omgevingen.

Score voor achtergrondgeluid

Hoortoestellen per fabrikant
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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.


