
Made for iPhone® 



een beter 
leven.
Starkey is ervan overtuigd  dat goed 
horen werkelijk een beter leven betekent.

Met het nieuwste Made for iPhone® hoortoestel 
- de Halo™ 2 - verbindt Starkey mensen met alles 
in hun omgeving dat belangrijk voor hen is.

Halo™ 2 heeft de meest recente technologie, de 
beste geluidskwaliteit en de meest premium 
functies. Het toestel past zich aan iedere hoor-
behoefte aan en zorgt voor een excellente 
luisterervaring.

Starkey Sound beschikt over 
innovatieve technologie en biedt 
echt hoorplezier.

Gemaakt voor
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Gemaakt om

in verbinding 
te blijven.
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De nieuwe Halo™ 2 Made for iPhone® hoortoe-
stellen en de eenvoudig te bedienen TruLink™ 
App zijn - op basis van Bluetooth® technologie - 
speciaal ontworpen om samen te werken met uw 
iPhone®, iPad®, iPod touch® en Apple Watch®. 
De TruLink™ App is ook beschikbaar voor 
Android™. Samen bieden de Halo™ 2 en de 
TruLink™ app geweldige resultaten:

• Ongerept en kristalhelder geluid

•  Optimaal spraakverstaan in rumoerige 
omgevingen

•  Directe overdracht van gesprekken, muziek en 
andere media van de iPhone® naar uw 
hoortoestel

• Geen last van hinderlijk brommen en piepen
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Voor een 

beter contact.
Met de TruLink™, de intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke Starkey app kunt 
u met Bluetooth een stabiele 
verbinding maken met uw Halo™ 2 
hoortoestellen.

TruLink™ biedt innovatieve functies, waarmee u 
uw leven plezieriger en comfortabeler maakt.
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Beantwoord uw telefoongesprekken met 
slechts één vingerbeweging en voer uw 
gesprek draadloos, volledig automatisch en 
zonder vertraging met behulp van Bluetooth® 
technologie.

Telefoneren

Met de functie "personaliseren"in de TruLink™ 
app kunt u via "Soundspace"en "Noise 
manager" de Halo™ 2 hoortoestellen aanpas-
sen naar uw eigen wensen in verschillende 
luisteromgevingen.

Personalisering

Met behulp van de TruLink™ App op uw 
iPhone® kunt u het volume en programma van 
uw hoortoestellen wijzigen.

Afstandsbediening
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U kunt tot 20 verschillende programma's creëren 
door gebruik te maken van de "Soundspace" 
functie.

Met behulp van de geïntegreerde GPS van uw 
iPhone® kunt u de programma's voorzien van 
een geotag. Het programma met geotag herkent 
waar u zich op dat moment bevindt en past zo uw 
Halo™ 2 hoortoestellen aan als u weer op de door 
u opgeslagen bestemming bent.

TruLink™
Programma

Deze past het volume van de Halo™ 2 hoortoe-
stellen gedurende de tijd automatisch en gelei-
delijk aan om zo op een comfortabele manier te 
wennen aan een geheel nieuwe gehoorbeleving.

Auto Experience 
Manager
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Halo™ 2 maakt het direct en draadloos streamen 
van telefoongesprekken, muziek of andere media 
van uw iPhone® naar uw hoortoestellen mogelijk. 
Op die manier kunt u genieten van een heldere 
communicatie en een hoogwaardig en zuivere 
audio overdracht met een indrukwekkend geluid. 
Waar en wanneer u maar wilt.

Kristalheldere 
Audiostreaming

Met de TruLink™ App geïnstalleerd op uw 
Apple Watch® kunt u direct het volume en de 
programma's bedienen. Ook kunt u het geluid 
dempen. 

Compatible met de 
Apple Watch® 

De TruLink™ app voor de 
Apple Watch® biedt nog meer 

mogelijkheden voor een 
gemakkelijke bediening en 

aanpassing van uw 
hoorbeleving.
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Siri® is de digitale, persoonlijke assistent van 
Apple. De mogelijkheden met spraakgestuurde 
toepassingen en uw Halo™ 2 hoortoestellen zijn 
onbeperkt. Zo kunt u discreet en rechtstreeks 
naar uw eigen oren teksten en e-mails laten 
voorlezen.

Siri® Integratie

Gemakkelijk uw hoortoestellen terug vinden kan 
met de "Vind mijn" functie. De exacte plaats waar 
uw hoortoestellen zich bevinden wordt hiermee 
weergegeven. Ook wordt grafisch weergegeven of 
u zich dichtbij uw hoortoestellen bevindt.

Vind mijn 
hoortoestellen

U kunt audio of gesprekken live opnemen, 
afspelen of zelfs per e-mail of sms verzenden. 
U gebruikt uw iPhone® of Android™ telefoon als 
extra microfoon. Plaats eenvoudig uw mobiele 
telefoon in de buurt van een geluidsbron, schakel 
deze functie in en gesprekken worden direct en 
zonder tijdsvertraging naar uw Halo™ 2 
hoortoestellen gestreamd.

Live Microfoon
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Met behulp van het TruLink™ auto programma 
worden de instellingen van uw Halo™ 2 
hoortoestellen automatisch aangepast aan het 
horen tijdens autoritten. Vervelende bijgeluiden 
worden tijdens het rijden weggefilterd en 
behoren voortaan tot het verleden. Op die manier 
kunt u weer optimaal genieten van autorijden 
en bent u ervan verzekerd dat u comfortabel 
gesprekken kunt voeren met uw mede-
passagiers.

TruLink™ Adaptive Car 
modus

Meldingen van telefoongesprekken, sms 
berichten, e-mails of andere apps kunnen direct 
in de Halo™ 2 worden overgedragen.

Real time meldingen
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Gemaakt voor

muziek
liefhebbers.

Muzieksmaken zijn net zo uniek als ieder 
mens. Maar wat muziek écht doet met 
mensen, wordt zelfs universeel begrepen!

Dankzij de rekenkracht van de Halo™ 2 hoor-
toestellen kunt u genieten van uw favoriete muziek 
op een geheel nieuwe manier. Het muziekconcept 
van Halo™ 2 is – als eerste in de audiologische 
industrie - óók speciaal ontworpen voor het 
luisteren naar muziek:

Het resultaat is luisterplezier - precies aange-
past aan hoe u het wilt horen – automatisch of 
door zelf voor het unieke muziekprogramma te 
kiezen.

•    De beste herkenning van muziek, perfect 
volume, klankbeleving en geluidskwaliteit

•  Maakt zachte muziek hoorbaar

•   Naar wens handmatige of automatische instel-
ling mogelijk
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muziek
liefhebbers.

„Life seems to go on 
without effort when I am 

filled with music.”

George Eliot
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Gemaakt om u 
het beste te bieden

Comfortabel horen in uitdagende, 
lawaaiige omgevingen

Verbeterde Communicatie met 
uw telefoon

Intuïtief horen

Gepersonaliseerd horen

Geen last van hinderlijk 
brommen en piepen

Betrouwbare en ongecompliceerde 
hoortoestellen

Individueel aanpasbare 
Tinnitus verlichting

U wilt

Muziek zoals het hoort te klinken
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Het Surface™ NanoShield-System beschermt tegen 
vocht, transpiratie en cerumen en waarborgt een zeer 
lange levensduur.

De geïntegreerde Multi Flex Technologie brengt 
verlichting voor iedereen die last heeft van tinnitus.

Halo 2 vervult uw wensen

Halo 2 is zo ontworpen dat ieder geluid helder en dui-
delijk in een verfijnde kwaliteit wordt gereproduceerd. 
Precies zoals de artiest het heeft bedoeld.
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Acuity™ Directionality is ontwikkeld om samen met 
Voice detect het spraakverstaan in moeilijke 
omstandigheden duidelijk te verbeteren.

Het direct overdragen van telefoongesprekken van uw 
iPhone® naar de Halo 2 hoortoestellen zorgt voor een 
zeer duidelijk en comfortabel spraakverstaan.

Programma's met geotag zorgen ervoor dat zodra u 
in een door u opgeslagen omgeving komt, uw Halo 2 
hoortoestel automatisch wordt ingesteld op uw persoon-
lijke voorkeur voor die locatie. Het "Thuis" programma 
wordt zelfs automatisch geactiveerd zodra u bij uw huis 
arriveert.

Met SoundSpace en Noise manager kunnen klanken 
worden gewijzigd naar uw eigen individuele voorkeur.

De feedbackonderdrukking van Starkey is de beste 
in de markt. U kunt de gehele dag comfortabel horen 
zonder enige vorm van fluiten of piepen te horen.



Goed horen 

Starkey hoortoestellen maken het  
mogelijk om - zelfs in rumoerige  
omgevingen - goed te horen en te 
genieten van een beter en gezonder 
leven.

Met de Halo™ 2 hoortoestellen kunt u nu zeer  
kleine nuances horen in gesprekken: de toon 
waarop uw gesprekspartner iets 
zegt of de precieze accenten 
in uw favoriete muziek. De 
wereld om u heen zult u  
beter waarnemen en ervaren. 

Wat daarvoor nodig is hangt  
af van hoe actief de drager van de 
Halo™ 2 is en in welke luister- 
omgevingen hij zich bevindt.

in elke situatie.
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Wat zijn uw 
luister-

gewoonten?

Met de Halo™ 2 product-
lijn verbetert het horen in 
verschillende uitdagende 
luisteromgevingen. Welke 

functies u nodig heeft 
hangt er vooral vanaf hoe 

actief uw levensstijl is.

Een grafiek voor het 
vergelijken van luister-
omgevingen vindt u op 

de volgende pagina
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Luisteromgevingen
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Persoonlijk voor

u gemaakt.

De Halo™ 2 hoortoestellen zijn verkrijgbaar in 
twee hoogwaardige uitvoeringen en diverse 
stijlvolle kleuren. Vraag uw audicien om meer 
informatie en ervaar de Halo™ 2 zelf!

Kleurkeuzes

Sterling Bright White/
Sterling

SlateBlack

BronzeEspresso Champagne Black/
Sterling

Starkey's kleinste 
hoortoestel Made for iPhone®
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Gemaakt zodat

De oprichter van Starkey en 
CEO, Bill Austin, heeft altijd de 
sterke overtuiging gehad dat 
goed horen resulteert in een 
hogere levenskwaliteit.

Starkey bewijst de toewijding aan deze 
filosofie dagelijks, door de steun aan de 
Starkey Hearing Foundation. “The Gift Of 
Hearing” opent nieuwe werelden, nieuwe 
kansen. Het verbindt mensen. Starkey’s 
hoogste doel is mensen met een 
gehoorverlies volledig te laten deelnemen 
aan het leven en hen te helpen te beseffen 
dat ze meer kunnen bereiken dan ze ooit 
voor mogelijk hadden gehouden.

Starkey Hearing Foundation gebruikt 
horen als een middel om levens te 
veranderen in de wereld.
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de wereld 
kan horen
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de wereld 
kan horen

Starkey Hearing Foundation heeft al meer dan een 

miljoen hoortoestellen geleverd aan minder bedeelde 

mensen in de wereld. 

LANDEN

+ MILJOEN
HOORTOESTELLEN

ONTELBARE
LEVENS VERBETERD



Halo 2™ hoortoestellen zijn ontwikkeld om mensen met 
een gehoorverlies geen geluid meer te laten missen. 
Want goed horen betekent een beter leven.

Gemaakt voor
een gelukkig
en gezond leven.

Gehoorverlies kan vele oorzaken hebben. 
Maar één ding hebben alle vormen van ge-
hoorverlies gemeen: het verslechtert ook de 
kwaliteit van leven.

20%10% 30% 40%

Mensen*

*70 jaar en ouder

*75 jaar en ouder

Mensen met gehoorverlies

Mensen met een verminderd gehoor heb-
ben een kortere levensverwachting dan 
leeftijdsgenoten zonder gehoorproblemen.1

Mensen* met een gehoorverlies ervaren een 
30-40% snellere achteruitgang van cognitieve 
vaardigheden in vergelijking tot mensen zonder 
gehoorproblemen.2

in de laagste frequentie gebieden 
hebben een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten.3
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en gezond leven.

Halo 2™ is gemaakt 
voor het leven.

 

5x3x2x

Volwassenen* 
met een onbehandeld gehoorverlies

Er is een duidelijke 
samenhang tussen

hoge bloeddruk 
en onbehandeld 
gehoorverlies.7

Bij gehoorverlies 
bestaat

een
hoger risico
te vallen!8

*50 jaar en ouder

WAARSCHEINLIJKHEIDSFACTOR

Overzicht van de informatiebronnen, zie volgende pagina

zwaar verlies

matig verlies

licht verlies

hebben een grotere kans op 

psychische ziektebeelden in 

vergelijking met mensen die 

hoortoestellen dragen.4   

Meer dan
360 Miljoen

lijdt aan slecht-
horendheid.5

mensen van de 
wereldbevolking

 
 

Ouderen met een onbehandeld gehoorverlies
hebben een grotere kans om dementie te ontwikkelen.6

3x

90-95% 
van de slechthorenden 
kunnen met een hoortoestel 
worden geholpen.9
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Halo 2 Hoortoestellen en de TruLink App zijn compatibel met de volgende Apple 
apparaten: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s (alleen Halo), iPad Pro, iPad Air 2, 
iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini met Retina-Display, iPad 
mini, iPod touch (5e generatie) en Apple Watch.
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