
Een wereldprimeur.

Binnenkort verkrijgbare 
nieuwe features

Toekomstmuziek wordt 
werkelijkheid!

Healthable™



Binnenkort verkrijgbaar
Hydratie Sensor
Op oudere leeftijd kan het lastig zijn voldoende gehydrateerd te 
blijven. Mensen drinken minder water. Met hydratie-berichten 
kan dit gezondheidsrisico worden vermeden.

Sociaal gedrag, monitoring en volgen van emoties
Bij personen die de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, kan 
het geheugenverlies door gedragsveranderingen worden 
voorafgegaan. Een objectieve beoordeling van deze 
veranderingen helpt de patiënt en zijn of haar familie om 
zorgelijke kwesties effectief aan te pakken.

Temperatuur Sensor
Lichaamstemperatuur is een belangrijke aanwijzing voor het 
ontstaan van ziektes. Toegang tot de eigen lichaamstemperatuur 
en afwijkingen daarin, kan u helpen om gezondheidsproblemen 
beter te beoordelen.

Slaap Assistent
Voldoende slaap draagt bij aan de mentale gezondheid, 
fysieke gezondheid, levenskwaliteit en veiligheid. Tijdens het 
slapen herstelt uw lichaam voor een gezonde hersenfunctie en 
lichamelijke gesteldheid.

Adaptieve fi jnafstelling en cloud-connectiviteit
Stelt de gebruiker in staat om op ieder moment Kunstmatige 
Intelligentie te benutten voor het verfi jnen van de instellingen 
van het hoortoestel binnen diverse omgevingen.

Uitgebreide Persoonlijke Assistent
U zult versteld staan: er komen fantastische nieuwe functies aan.



Huidige functies

Livio® AI is een revolutionair multifunctioneel toestel 
waarmee de gebruiker profi teert van voordelen die veel 

verder gaan dan traditionele versterking.
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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.


