
Move 
beyond  

the words

Geluiden: geoptimaliseerd
Gesprekken: verbeterd 

What’s next?

Discover Next ervaringsgids A Sonova brand

Ongelooflijke geluidsprestaties om de diepere betekenis in gesprekken te horen.  
Ons nieuwste platform: Discover Next. 



Wat als u...

meer kunt horen dan 
alleen geluiden en 

woorden?

kunt beloven dat goede zorg 
ook buiten de winkel gewoon 

doorgaat? uw winkel kunt laten 
onderscheiden van de 

concurrentie?

gemakkelijke verbindingen kunt 
bieden met allerlei apparaten?

makkelijker, sneller 
en nauwkeuriger kunt 

aanpassen?

elegante hoortoestellen kunt 
leveren die de hele dag comfort 

bieden?

duurzame oplaadbare 
batterijen kunt aanbieden 

met bewezen  
lithium-ion technologie?

Dat kunt u.
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*Singh, Kreuger, Besser, Wietoska, Launer, Meis. (2018). A Pre-Post Intervention Study of Hearing Aid Amplification:  
Results of the Emotional Communication in Hearing Questionairre (EMO-CHeQ), IHCON 2018.  
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Spectaculair spraakverstaan is nog maar het begin

We staan bekend om het leveren van geweldig geluid dat een 
beter spraakverstaan mogelijk maakt. Maar gesprekken zijn 
complexer dan dat. Om echt rijke interacties te hebben, hebt 
u meer nodig dan geluiden en woorden. 

Wij gaan verder dan de woorden om mensen te helpen de 
diepere betekenis in gesprekken vast te leggen. Onze unieke 
geluidstechnologie helpt mensen te begrijpen wie er praat, 
waar de gesprekken vandaan komen, welke intonatie ze 
gebruiken en wat hun onderliggende emoties zijn.* 

Bovendien helpen onze nieuwe geluidsfuncties uw cliënten 
om beter te horen in lawaaiige omgevingen en maken ze zelfs 
mensen die heel zacht spreken gemakkelijker te verstaan. 

Move beyond the words



So
un

dNav 3.0 Sound Conductor

Spatial A

war
en

es
s

SpeechPro

NIEUW so� speech li�

NIEUW
 Spectral Speech

De unieke chip in 
Discover Next helpt 

mensen om de kern van 
gesprekken te bereiken

SoundCore
zorgt dat alles naadloos 

gebeurt

SoundCore™ levert meer dan alleen geluiden en woorden. 
Het systeem levert belangrijke spraaknuances en signalen 

uit de omgeving om een realistische luisterervaring te 
bieden. Met het krachtige, geïntegreerde SoundCore 
systeem kunnen uw cliënten de diepere betekenis in 
gesprekken verstaan en dit maakt Discover Next één 

van de meest intelligente platformen ter wereld.
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Duik in alle details van SoundCore 
op unitron.com/nl/soundcore

Geluiden

Woorden

Betekenis

Wie

Intonatie

Waar

Emotie

*Dr. David A. Eddins, WCA oktober 2018, Kaapstad, Zuid-Afrika. 
**Ozmeral, Hoover, Gabbidon en Eddins (2018). Development of Continuous 
Number Identification Test (CNIT). Ear and Hearing ingediend voor publicatie. 

Identificeert omgevingen net zo 
nauwkeurig als een 20-jarige
Cliënten kunnen optimaal horen in alle 
luistersituaties met SoundNav 3.0 en 
kunnen genieten van levensverrijkende 
media met behulp van MediaNav. Jarenlange 
training van onze algoritmes met machine 
learning betekent dat deze functie de altijd 
veranderende geluidsomgevingen kan 
identificeren, net zoals een jonge, normaal 
horende luisteraar.* 

Hoor spraak met een 
verbazingwekkende helderheid – 
zelfs in lawaai
Pak de belangrijkste behoefte van uw 
cliënten aan om beter te verstaan in lawaaiige 
omgevingen met SpeechPro.** Het gebruikt 
binaurale signalen om te weten waar spraak 
vandaan komt en verbetert deze meer dan 
wat een gangbaar hoortoestel kan doen. 
Een nieuwe vierde dimensie van SpeechPro, 
Spectral Speech, is ontworpen om cliënten te 
helpen woorden en emoties beter te verstaan 
in complexe luistersituaties. 

Zet de geluiden op hun plek
Cliënten genieten van een realistische 
geluidservaring omdat geluiden akoestisch 
kunnen worden gescheiden en kunnen worden 
waargenomen op hun eigen locatie. Dit komt 
door Spatial Awareness, die natuurlijke 
lokaliseringssignalen terugbrengt met een 
innovatieve 4-microfoonstrategie.

Meer stemmen. Minder lawaai. 
Bied duidelijke spraak, minder lawaai 
en algehele geluidskwaliteit die 
in elke omgeving comfortabel  is 
uitgebalanceerd met Sound Conductor. 
En maak de subtiele nuances van spraak 
meer uitgesproken, zodat iedereen – 
zelfs mensen die heel zacht spreken 
– gemakkelijker is te verstaan met onze 
nieuwe functie soft speech lift.



En ermee beginnen 
is nog nooit zo 

eenvoudig geweest 
5 klikken tot  

“Dat klinkt geweldig!”
Geluid dat hen op hun gemak 

stelt en steeds beter wordt 
Met onze TrueFit™ aanpassoftware 

is een snelle, gemakkelijke en 
nauwkeurige aanpassing mogelijk in 

5 of minder klikken. Het systeem zorgt 
ervoor dat alle benodigde instellingen 

worden geoptimaliseerd, waardoor 
u erop kunt vertrouwen dat u de best 

mogelijke eerste passing biedt met een 
beter klinkend startpunt.

Beginnen met de versterking op target 
kan luid, hard en overweldigend zijn, 

waardoor cliënten hun hoortoestellen 
niet meer willen dragen. Daar hebben 

wij Automatic Adaption Manager 
(AAM) voor. AAM start met een volume 

en transparantie die comfortabel 
is voor nieuwe dragers en schakelt 
vervolgens automatisch over naar 
topprestaties, zodat dragers zich 
geleidelijk en naadloos kunnen 

aanpassen aan nieuwe geluiden.

Dit maakt allemaal deel uit van onze filosofie om direct vanaf het 
begin een ervaring te bieden waar ze van houden
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Ongeloof 
begint met de 
eerste woorden 
die ze horen



Uw cliënten kunnen genieten van eenvoudige directe 
verbindingen met de mensen en inhoud waar ze van houden  
met handsfree bellen, video-oproepen en stereomedia  
streamen naar beide oren – op alle telefoons, zonder behoefte 
aan extra accessoires.* 

De meeste andere merken kunnen dit niet leveren, en dit 
is nóg een manier waarop we mensen helpen om van hun 
luisterervaring te houden. 

SWORD 3.0 MAAKT HET MOGELIJK

Discover Next maakt gebruik 
van de SWORD™ 3.0 (Sonova 
Wireless One Radio Digital)-chip 
om connectiviteit voor alles te 
bieden – inclusief echte handsfree 
telefoongesprekken en media naar 
beide oren. 

Maak verbinding met 4 apparaten
Discover Next biedt extra gemak. Cliënten 
kunnen nu 2 Bluetooth®-apparaten 
(telefoons, tablets) en 2 TV Connectors 
gebruiken met hun hoortoestel. 
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Weet u wat daarnaast nog nooit  
zo eenvoudig is geweest?

Voor alle 
connectiviteit 
gemaakt

*Smartphones en traditionele mobiele telefoons met een compatibel Bluetooth-handsfreeprofiel. Het Bluetooth-
woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken 
door Sonova AG gebeurt onder licentie.



Geweldige hoorervaringen 
mogen nooit stoppen

Zelfs nadat ze uw winkel verlaten

Discover Next verzekert dat geweldige hoorervaringen doorgaan na de eerse 
aanpassing. Dit omvat geavanceerde tools en functies die u en uw cliënten extra 

ondersteuning, opties en controle bieden – direct binnen handbereik.
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De app Remote Plus helpt cliënten om hun 
ervaring nog verder te personaliseren: 

 › Programma’s veranderen

 › Het volume aanpassen

 › Geluid aan- en uitzetten

 › De balans tussen media en 
de omgeving aanpassen

 › Beoordelingen over hun ervaringen sturen, 
zodat u proactief kunt zijn met uw advies

 › Instructievideo’s bekijken

Haal het giswerk uit uw vervolgafspraken
Ontvang betekenisvolle data die u een levendig beeld geven van hoe de 
hoortoestellen van uw cliënten presteren in de echte wereld, in realtime, 

met Statistieken. Met een duidelijk begrip van hun luisteromgevingen kunt 
u nauwkeuriger en persoonlijker advies geven tijdens vervolgafspraken, 

waardoor afspraken voordeliger en efficiënter worden. 

*Om de app Remote Plus te kunnen gebruiken, hebt u Unitron-hoortoestellen met Bluetooth nodig. De app Remote Plus werkt op Apple-smartphones 
met iOS 10.2 of hoger en Android-smartphones met versie 6 of hoger. Het equalizer-scherm verschijnt mogelijk niet exact zoals weergegeven.

De app die u bijstaat
Met coach kunnen uw cliënten het maximale 

uit hun hoortoestellen halen en kunt u meer tijd 
terugkrijgen gedurende de dag. Deze coach versterkt 

en breidt uw advies uit naar de echte wereld 
door extra ondersteuning en gepersonaliseerde 
tips en adviezen naar de smartphones van uw 

cliënten te sturen via de app Remote Plus.* Handige 
herinneringen voor uw cliënten die leiden tot minder 

vervolgoproepen voor u. 

Zij krijgen de controle.  
U krijgt de statistieken. 

Met de equalizer hebben uw cliënten een 
mogelijkheid het geluid te personaliseren door de 

bas-, midden- en hoge tonen op elk moment te 
kunnen aanpassen. Al deze aanpassingen worden 
vastgelegd in onze TrueFit software, zodat u een 

compleet beeld hebt van hun voorkeuren. 



Bewezen  
heel lang  

mee te gaan

Veel, veel groter dan de 
werkelijke grootte om onze 
rondingen te laten zien.

Breng uw cliënten op meer dan één manier in 
beweging met de nieuwste toevoeging aan de 
Discover Next-familie, Moxi™ Move R – onze 
kleinste lithium-ion RIC. Dit hoortoestel houdt ze 
de hele dag in beweging dankzij de betrouwbare en 
probleemloze oplaadbare technologie. Bovendien 
maken de unieke prestaties van SoundCore het 
eenvoudiger dan ooit, om opnieuw contact te 
maken met mensen, op een dieper niveau. 

MEER OM VAN TE HOUDEN

Een alles-in-één-pakket dat er geweldig uitziet  
en geweldig klinkt

Comfortabel en stijlvol

Voor alle telefoons gemaakt met handsfree 
telefoongesprekken en video-oproepen naar beide oren

Beantwoordt aan alle behoeften van de cliënt  
met gebruiksvriendelijke accessoires 
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Nog steeds verbluffend op werkelijke grootte.



Fantastisch 
horen zit in de 
familie
Net als Moxi Move R, zijn de andere leden 
van de Discover Next-familie ook stijlvol en 
comfortabel. Onze oplaadbare oplossingen 
bieden een volledige dag horen (waaronder 
streamen), wat wordt ondersteund door lithium-
ion technologie die zijn waarde heeft bewezen 
en waar u op kunt rekenen. Bovendien zijn ze 
snel op te laden en schakelen ze automatisch 
in en uit wanneer ze uit de oplader worden 
verwijderd of erin worden geplaatst.
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Moxi Jump R T

Oplaadbaar  
Receiver-in-canal  
met luisterspoel

Moxi Jump R T oplader

Stride™ P R

Oplaadbaar  
Achter-het-oor

Oplader Stride P R

Moxi Fit

Traditionele batterij  
Receiver-in-canal
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Pewter (P7) 

Amber suede (S2)Amber (P2)

Charcoal (P8)Cinnamon (Q9)

Beige (01)

Zien er net zo goed uit als dat 
ze klinken

Moxi
Type luidspreker: S M P UP

Max output/gain (2 cc) 111/46 114/50 122/58 130/67

Open dome • • •

Vented dome • • •

Power dome • • •

SlimTip • • •

cShell • • • •

Discover Next 
aanpasbereiken
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Moxi Move R weergegeven op werkelijke grootte. 

Espresso (P4) 

Platinum (P6) 
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Stride
Stijl: Stride P R

Max output / gain (2cc) gefilterde toonbocht 130/66
Max output / gain (2cc) slim tube 127/60

 Open dome
 Vented dome
 Power dome/SlimTip

 Slim tube (power dome)
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Remote Control
Hiermee kunnen uw cliënten discreet het 
volume aanpassen en van programma 
wisselen wanneer het hen uitkomt. 

PartnerMic
Op de revers gedragen microfoon 
voor één-op-één gesprekken in 
lawaaiige omgevingen – spraak 
rechtstreeks streamen naar de 
hoortoestellen van uw cliënten.

Roger Pen™

Roger Table Mic II

Roger Select™

Discover Next biedt een vernieuwde set eenvoudig 
te gebruiken oplossingen waarmee uw cliënten hun 
hoortoestellen optimaal kunnen gebruiken. Met een 
verscheidenheid aan keus is er een oplossing die ervoor 
zorgt dat elke cliënt nog meer van de ervaring zal genieten. 

TV Connector
Cliënten kunnen hun favoriete programma’s 
en films bekijken en beluisteren in 
stereogeluid van hoge kwaliteit door hun 
hoortoestellen draadloos te verbinden met de 
tv of andere media-apparaten. 

RogerDirect™

Cliënten kunnen profiteren 
van de prestaties van Roger™ 
bij spraak in lawaai en over 
afstanden* met RogerDirect, 
waarmee Roger-microfoons 
rechtstreeks naar Discover 
Next-hoortoestellen kunnen 
streamen. 

Wilt u meer doen?

Wij hebben 
daar de 
oplossingen 
voor

Roger-producten worden niet weergegeven op werkelijke grootte. *Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech 
recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of 
Audiology, 23(2), 201-210.



Verpak het in de FLEX-ervaring en je beschikt over een
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Neem vandaag nog contact op met uw accountmanager van Unitron voor meer informatie over FLEX. 

Onderscheid uzelf met FLEX

FLEX is een baanbrekende aanpak die de manier verbetert 
waarop u gehoorzorg levert. Dit maakt de ervaring voor 

cliënten geweldig en onderscheidt u van uw concurrenten. 
Maar neem het niet alleen maar van ons aan:

“ ““Mijn verkoop is verdubbeld sinds ik FLEX ging 
gebruiken. Dit was een doorbraak. Flex maakte 
mijn leven zoveel makkelijker en meer mensen 

waren gelukkig.” 

“Nadat we met FLEX begonnen te werken, zijn we 
als bedrijf enorm gegroeid. We hebben veel meer 
verkoop gegenereerd waardoor we een tweede 

winkel konden openen.”

Dawn Heiman, Advanced Audiology 
Consultants, VS

Sergio Correas, Fono Audio 
Centros Auditivos, Spanje

Cliënten kunnen 
hoortoestellen gratis 
proberen en ze in hun 

dagelijkse leven ervaren 
voordat ze kopen.

Cliënten krijgen 
gepersonaliseerde 

hoortoestellen bij hun 
eerste bezoek.

Verminder de noodzaak 
om overtollige voorraad 
te verkopen en te voeren.

Voorkom dat cliënten 
weglopen. 

Verbeter cliëntervaringen 
met statistieken over hoe 

ze hun hoortoestellen 
daadwerkelijk gebruiken.

Upgrade de technologie 
in het hoortoestel zonder 

nieuwe toestellen te 
kopen.

Game Changer



Love the experience
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Ongelooflijke geluidsprestaties 
waarmee mensen de diepere 

betekenis in gesprekken 
kunnen horen

Bewezen lithium-ion 
oplaadbare technologie die 

de hele dag mee gaat 

Snelle, gemakkelijke 
en nauwkeurige eerste 

aanpassingen met geluid dat 
ze op hun gemak stelt en dat 

steeds beter wordt

Een slanke en comfortabele familie  
producten, waaronder onze 

nieuwste aanwinst Moxi Move R

Handsfree telefoongesprekken, 
video-oproepen en stereomedia 

streamen naar beide oren, 
op alle telefoons

Help cliënten om goed om te 
gaan met hun hoortoestellen 

dankzij coach

Inzichtelijke data die 
het giswerk uit uw 

vervolgafspraken halen

Beoordeling in de echte 
wereld en ervaring voor 

aankoop met FLEX:TRIAL™

Toekomstbestendige 
hoortoestellen met 
FLEX:UPGRADE™ 

Wees baanbrekend met de 
FLEX-ervaring en  

Discover Next
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SoundCore Discover Next 9 Discover Next 7 Discover Next 5 Discover Next 3

Omgevingsclassificering SoundNav 3.0 • • • •
Totaal aantal luisteromgevingen 7 6 4 2
Gesprek in een grote groep •
Gesprek in een kleine groep • •
Muziek • •
Rustig • • •
Lawaai • • •
Gesprek in rust • • • •
Gesprek in lawaai • • • •
Totaal aantal streamingomgevingen 2 2 2 2
MediaNav spraak • • • •
MediaNav muziek • • • •

Geluidsoptimalisatie Sound Conductor • • • •
Speech enhancement • • • •
Soft speech lift • • •
Noise reduction • • • •
Microfoonfuncties • • • •

Lokalisatie Spatial Awareness • • •
Persoonlijk •
Pinna Effect • • • •

Prestaties in complexe omgevingen SpeechPro •
Speech Locator • •
Speech Focus •
Spatial Speech •
Spectral Speech •

SpeechZone 2 •
 Fijnafstelling kanalen 20 16 14 12

Beschikbaar op alle technologieniveaus

Sound Stabilization

 › AntiShock 2
 › Wind control
 › Feedback manager
 › Natural sound balance

Eenvoud en gemak

 › Made for all directe connectiviteit
 › Oplaadbaar
 › TV Connector
 › Remote Control
 › PartnerMic
 › Remote Plus app
 › DuoLink
 › Binaurale telefonie
 › RogerDirect

 -  Roger Pen
 -  Roger Select
 -  Roger Table Mic II

Ervaar innovaties

 › FLEX:TRIAL
 › FLEX:UPGRADE
 › Statistieken

 -  Coach
 -  Log It All
 -  Beoordelingen  

(inclusief proactieve waarschuwingen)
 -  Algemene tevredenheid
 -  Gebruik

Aanpassing

 › Nieuwe first fit benadering
 › Automatische Adaptatie Manager
 › Frequentie compressie 2
 › Tinnitus maskeerder
 › MyMusic
 › Handmatige programma’s
 › IntelliVent

In het kort



Unitron vindt 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. Get ready to Love the experience.
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unitron.com

Get ready to Love the experience


