Producten weergegeven op werkelijke grootte.
Compatibiliteit kan beperkt zijn door de stijl van het product.
Gewone batterij
Met draadloze verbinding

Insera™ W 312 Directioneel

Gewone batterij

Insera 312 Omni

Gewone batterij

Insera 10A Omni

unitron.com/nl

A Sonova brand

A/2020-08 028-6448-07

© 2020 Unitron. All rights reserved.
Unitron is van mening dat mensen van begin tot eind een goed
gevoel moeten hebben bij het uitzoeken en dragen van een
hoortoestel. Onze ingenieuze producten, technologieën, services
en programma’s bieden een unieke en persoonlijke ervaring.
Bereid u voor op de ervaring van uw leven.
*Black is alleen een extra optie bij de stijl IIC.

In het oor
Gewone batterij

Stride™ M

Oplaadbaar

Stride P R

Overal gedekt
We vinden dat een garantie een garantie is, waar u
ook bent. U kunt uw hoortoestel zonder problemen
meenemen naar meer dan 80 landen.
Black* (06)
Beige (26)

Tan (14)

Cocoa (22)

Brown (28)

Achter het oor met draadloze verbinding
Oplaadbaar

Moxi™ Move R

Oplaadbaar

Gewone batterij

Moxi Jump R T

Moxi Fit

Opties voor hoortoestellen in het oor
Receiver-in-canal (RIC) met draadloze verbinding

Al onze hoortoestellen zijn stijlvol, comfortabel
en gebruiksvriendelijk. Wij kiezen samen met
u het toestel dat het beste bij u past.

Cinnamon (Q9)

Amber suede (S2)

Amber (P2)

Charcoal (P8)

Espresso (P4)

Beige (01)

Platinum (P6)

Pewter (P7)

Hoortoestellen
waar u van
houdt

Opties voor hoortoestellen achter
het oor en met receiver-in-canal (RIC)

Kleuren die tot de
verbeelding spreken

Een uitstekend
assortiment

Ontdek de volgende
ontwikkelingen

Meer vermogen

Weer deelnemen
aan gesprekken

Onze oplaadbare apparaten blijven het
gewoon doen, zelfs totdat u naar bed gaat.
En als u de volgende morgen opstaat, staan
ze weer voor u klaar, dankzij erkende lithiumion-oplaadbare technologie waar u op kunt
vertrouwen.

Maak kennis met een serie hoortoestellen
waarmee u weer kunt deelnemen aan gesprekken,
zelfs in de meest uitdagende luistersituaties.
Uw hoortoestel is ook goed in te passen in uw
digitale leven: u kunt eenvoudig verbinding maken
met uw favoriete apparaten en media. En met
onze oplaadbare toestellen kunt u zorgeloos
een hele dag vooruit, van zonsopgang tot
zonsondergang.

Maak verbinding met
uw favoriete apparaten
Geniet van eenvoudige, rechtstreekse
verbindingen met de mensen waar u om
geeft, met handsfree telefonie, videobellen,
Skype en FaceTime® – op alle telefoons en in
beide oren.*† Het is heel simpel: wanneer uw
telefoon in uw hoortoestel overgaat, drukt
u gewoon de knop op het toestel in en uw
gesprek begint. U hoeft geen telefoon vast
te houden.

Oplader Moxi Move R

Wij helpen u graag zodat u het proces van het
kopen en het dragen van een hoortoestel met
vertrouwen kunt doorlopen, op een eenvoudige
en flexibele manier.
Bereid u dus voor op de ervaring van uw leven.

En met streaming in stereo kunt u
verbinding maken met uw favoriete media,
zoals podcasts, muziek en online video’s.
Oplader Stride P R
De oplader van de Moxi Move R kan ook worden gebruikt
voor de Moxi Jump R T.

†

*Smartphones en traditionele mobiele telefoons met
een compatibel Bluetooth®-handsfreeprofiel.
Niet beschikbaar op Insera 312 Omni- of Insera 10A Omni-hoortoestellen.

Professionele zorg
waar u het nodig
hebt. Het beste advies
wanneer u het nodig hebt.

Ga voor een betere
ervaring met accessoires
TV Connector

Niets zo fijn als het gemak en de vrijheid om te
kiezen hoe u gehoorzorg ontvangt met remote
adjust, oftewel bijstellingen op afstand. Profiteer
van professionele, nauwkeurige bijstellingen voor
uw hoortoestel, zonder dat u daarvoor naar de
winkel hoeft te gaan.

Maak eenvoudig draadloos
verbinding met uw favoriete
apparaten en kijk programma’s en
films met stereogeluid van hoge
kwaliteit. Dankzij de TV Connector
kiest u het geluid dat comfortabel
is voor u, maar ook voor alle
andere kijkers.

Gebruik en onderhoud uw nieuwe hoortoestel met
vertrouwen dankzij de handige tips en adviezen die
rechtstreeks naar u gestuurd worden met coach.
Deel ervaringen over hoe uw hoortoestel in de praktijk
bevalt, zodat wij problemen snel kunnen verhelpen en
uw toestel nog beter op uw situatie kunnen afstemmen.
Dit alles, plus de mogelijkheid om uw hoortoestel
te bedienen, komt binnen handbereik met de
Remote Plus app.*

*Om de Remote Plus app te kunnen gebruiken, hebt u een Unitronhoortoestel met Bluetooth-connectiviteit nodig. De Remote Plus app werkt
op Apple-smartphones met iOS 12 of hoger en Android-smartphones met
versie 7 of hoger. De App Store-badge is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play en het logo van Google
Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Remote Control

PartnerMic

Pas discreet het volume aan en
schakel tussen programma’s
wanneer het u uitkomt.

Deze reversmicrofoon**
is perfect voor een-opeengesprekken in rumoerige
luistersituaties of op afstand.

Hebt u meer hulp nodig om goed te horen
in uitdagende luistersituaties, zoals tijdens
een vergadering of bij een gesprek in een
rumoerige omgeving of op afstand?
Vraag uw hoorspecialist of een Roger ™-toestel de
juiste oplossing is voor u.
**Het is de bedoeling dat de PartnerMic wordt gedragen
door de persoon met wie u in gesprek bent.

Ontdek uw technologieniveau
Er zijn verschillende technologieniveaus
beschikbaar voor uw hoortoestel. We werken
samen met u om te bepalen welk niveau het beste
past bij uw behoeften en uw manier van leven.

Toekomstbestendige hoortoestellen
Als uw luisterbehoeften in de toekomst veranderen,
kunt u uw hoortoestel upgraden zonder dat u een
nieuwe hoeft aan te schaffen dankzij FLEX:UPGRADE.™
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7 omgevingen

6 omgevingen

4 omgevingen

2 omgevingen

Gesprek in rustige
omgeving

Gesprek in rustige
omgeving

Gesprek in rustige
omgeving

Gesprek in rustige
omgeving

Gesprek in lawaai

Gesprek in lawaai

Gesprek in lawaai

Gesprek in lawaai

Rustig

Rustig

Rustig

Lawaai

Lawaai

Lawaai

Gesprek in een
kleine groep

Gesprek in een
kleine groep

Muziek

Muziek

Gesprek in een
grote groep

WAT KRIJGT U VAN ONS

WAT LOOPT U MIS

Discover Next 9

Hoogwaardige prestaties in 7 omgevingen
en de meest geavanceerde functies
waarmee u op spraak kunt focussen en
weet waar het vandaan komt in situaties
met grote groepen en achtergrondlawaai
(waar u ____% van uw tijd doorbrengt).
U kunt bovendien nog beter bepalen waar
geluiden vandaan komen en bent in staat
om te horen in een rustige omgeving.
Daarnaast kunt u automatisch van uw
favoriete muziek genieten.

Helemaal niets. U krijgt
alles wat u nodig heeft.

Discover Next 7

Geavanceerde prestaties in 6 omgevingen
met een geweldige functie waarmee u
zich kunt richten op spraak die van voren
en van de zijkant komt in uitdagende
luistersituaties. U kunt beter bepalen
waar het geluid vandaan komt en bent
in staat om te horen in een rustige
omgeving. Daarnaast beschikt u over een
automatisch muziekprogramma.

De meest geavanceerde
functie om u te helpen
bepalen waar geluid
vandaan komt en
gesprekken in een
lawaaierige omgeving
te volgen.

Discover Next 5

Standaard prestaties in 4 omgevingen met
een functie die u helpt te bepalen waar
geluid vandaan komt en het vermogen te
horen in een rustige omgeving.

De mogelijkheid voor het
hoortoestel om zich te
richten op spraak vanuit
verschillende richtingen in
een rumoerige omgeving
en om automatisch een
muziekprogramma in te
schakelen.

Discover Next 3

Basisfuncties in 2 omgevingen. Beperkte
automatische aanpassing aan meerdere
luisteromgevingen.

Al het andere.

