
Moeiteloos verbonden 
en perfect horen. 



Ontdek de  
meest innovatieve 
hoortechnologie  
ter wereld.



Maak kennis 
met Evolv AI,
Starkey’s
uitgebreide 
productlijn
voor smartphone 
connectiviteit.

Onze meest geavanceerde 
hoortechnologie biedt u de  
allerbeste Starkey Sound.TM

Evolv AI zit boordevol innovatieve 
techniek voor het meest heldere 
geluid ooit. Ons uitgebreide 
hoortoestelportfolio sluit 
moeiteloos aan op uw lifestyle. 



 

Moeiteloos horen. 
Moeiteloos leven. 

Bij Starkey weten we wat voor  
impact gehoorverlies heeft. 
Daarom doen we er alles aan  
om een goed gehoor écht 
moeiteloos te maken.

Evolv AI verlegt daarbij grenzen dankzij  

de meest geavanceerde Starkey Sound 

ooit, verbeterde verbindingsmogelijkheden 

en een breed scala aan modellen.

Met wel 55 miljoen gepersonaliseerde 

aanpassingen per uur, past Evolv 

zich automatisch aan. Zo staan uw 

hoortoestellen altijd paraat voor een 

realistisch en zuiver geluid in elke 

luisteromgeving, zonder dat u daarvoor 

iets hoeft te doen.

Wanneer het op innovaties rondom 

goed horen aankomt, kunt u  

ultiem gemak verwachten.



 

Realistisch
& zuiver
geluid



Uitstekend 
geluid. 
Alle modellen.
Moeiteloos horen 
is alles wat u altijd 
al wilde.

Uitstekende geluidskwaliteit 
en een breed assortiment 
hoortoestellen. Dat noemen 
we: moeiteloos horen.

Met Evolv AI staat u een ultieme 
hoorbeleving te wachten. U beschikt 
over een uitgebreide productlijn vol 
hoortoestelopties die naadloos op uw 
persoonlijke lifestyle aansluiten. Onze 
hoortoestellen ontrafelen het geheim 
van hoorperfectie in zowel de kleinste 
als in de krachtigste uitvoeringen.



Ruisonderdrukking  
Met 40% minder ruis dan bij 
eerdere technologieën het geval 
was, is de geluidskwaliteit  
beter dan ooit tevoren.

Edge Modus 
Goed horen in uitdagende 
luisteromgevingen blijft simpel 
met onze handige tap functie. 
U kunt met een klein tikje 
op het oor aangeven dat uw 
hoortoestellen een nieuwe 
omgevingsanalyse moeten 
uitvoeren en zich direct moeten 
aanpassen aan uw huidige 
situatie.*

TeleHear 
Programmeren op afstand 
biedt nog meer flexibiliteit en 
verfijnde instellingen, waar u 
zich ook bevindt. Pleeg virtueel 
overleg met uw audicien om 
gemakkelijk aanpassingen 
voor uw hoortoestellen te 
programmeren.

* Nu ook te activeren via de app.



Een model 
dat helemaal 
bij u past.

Dat noemen we  
moeiteloos horen.



U wilt toch ook 
hoortoestellen die discreet, 
stijlvol en moeiteloos 
werken?

Evolv AI beschikt over geavanceerde 
hoortechniek in een oplaadbare of 
niet-oplaadbare uitvoering. Van de 
kleinste tot de krachtigste opties, de 
technologie past zich naadloos aan 
op uw dagelijks leven.

Uw audicien helpt u een model te 
vinden dat perfect bij u past, zodat u 
de hoortoestellen vol zelfvertrouwen 
kunt dragen en optimaal van het 
leven kunt genieten.



In Het Oor oplossingen

Op maat gemaakt voor  
uw eigen gehoorgang.

Kastanje-
bruin

Licht-
bruin

Donker-
bruin

Beige Midden-
bruin

Zwart

Intelligente
hooroplossingen 
voor iedereen.



Achter Het Oor oplossingen

Surface NanoShield beschermt 
hoortoestellen tegen vocht.

Wit met 
zilvergrijs

Champagne Brons Espresso

Donker-
grijs

Zilver-
grijs

Zwart

Bespreek met uw audicien wat uw 
behoeften zijn, hoe uw leven eruitziet 
en hoe actief u bent, om zo het 
juiste hoortoestel te vinden. Ook als 
u enkelzijdig gehoorverlies heeft, 
hebben wij geschikte oplossingen 
voor u.



Moeiteloos 
verbonden met  
het leven waar u 
zo van geniet.

U wilt hoortoestellen die perfect op 
uw levenswijze aansluiten. En dat is 
precies wat Evolv AI doet met verbeterde 
connectiviteit, de beste geluidskwaliteit 
voor het streamen van audio en verbeterd 
programmeren op afstand. Treed in 
verbinding met een mooi leven.

Valdetectie en 
alarmering 
Valdetectie en alarmering 
detecteert nu accurater dan 
ooit of u ten val bent gekomen.

Herinneringen 
Krijg gesproken notificaties 
vanuit uw kalender en 
herinneringen.



U wilt hoortoestellen 
die perfect op uw 
levenswijze aansluiten.



1.

2.

Remote Microphone + 
Mini Remote Microphone
Beide maken het streamen van  
audio eenvoudig en helpen bij  
een-op-een gesprekken in  
rumoerige omgevingen.

Afstandsbediening
Voor het eenvoudig instellen van 
programma’s en volume, dempen 
van het hoortoestelgeluid en in- en 
uitschakelen van andere speciale 
functies.

Onze draadloze 
accessoires
maken moeiteloos 
horen mogelijk.
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3. TV Streamer
Laat de audio van uw tv of andere 
elektronische geluidsbron 
simpelweg direct naar uw 
hoortoestellen streamen. 

4. Standaard & Custom Charger
Onze opladers beschikken over 
eigen reservestroom waarmee u 
de hoortoestellen tot drie keer kunt 
opladen zonder netstroom. Ze laten 
u weten wanneer het opladen klaar 
is en schakelen de hoortoestellen 
automatisch in wanneer u ze van de 
oplader neemt.

5. Mini Turbo Charger
Onze oplader op zakformaat levert  
in slechts zeven minuten stroom  
voor 3,5 uur gebruik en kan  
oplaadbare hoortoestellen tot  
wel vier keer volledig opladen.
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De app kan, afhankelijk van uw smartphone, afwijken.
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