
Hoor beter,  
leef beter.



Made for Life

Muse™ Hoortoestellen 
zorgen voor een ongekende
luisterervaring.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de 
gezondheid van mensen direct in verband kan 
worden gebracht met de kwaliteit van hun 
gehoor. Mensen die goed kunnen horen en 
daardoor verbonden zijn met de wereld, 
genieten van een beter en gezonder leven.

Dit streven - het helpen van mensen om beter 
te kunnen horen zodat ze beter kunnen leven 
- heeft geleid tot onze grootste technologische 
doorbraak tot nu toe: de nieuwe generatie 
Starkey Muse™ hoortoestellen.

Met de nieuwe Muse hoortoestellen is de 
techniek van morgen vandaag al beschikbaar. 
Individueel voor u aangepast en natuurlijk in de 
beste Starkey geluidskwaliteit.
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Muse™ Hoortoestellen –

gemaakt voor het leven.
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Gemaakt voor

iedere dag.

Geavanceerde rumoer onderdruk-
kingstechnologie en gevoelige, 
directionele microfoons werken 
samen om spraak gemakkelijker te 
kunnen verstaan in een complexe 
luisteromgeving.

Luisteren in rumoerige 
omgevingen
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iedere dag.

Terwijl u bij andere hoortoestellenfabrikanten 
een extra apparaat moet gebruiken of om 
uw nek moet dragen, bieden de Surflink 
accessoires een directe,  draadloze verbinding 
tussen uw telefoon - of een ander bluetooth 
toestel - en uw hoortoestellen.

Werkt met uw 
mobiele telefoon

Stream TV geluid, muziek en nog veel meer 
naar uw hoortoestellen. De Surflink Mobile 
2, Surflink Media 2, SurfLink Microfoon en 
Surflink afstandsbediening bieden eenvoudig 
te bedienen, rechtstreekse hands-free con-
nectiviteit en controle.

Betere 
connectiviteit
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Altijd in
Verbinding
blijven.
Steeds meer apparaten werken 
draadloos waardoor het een 
uitdaging kan zijn deze storingsvrij 
naast elkaar te laten functioneren. 
Starkey’s 900sync technologie biedt 
hiervoor een krachtige oplossing. Het 
biedt een zeer hoge streamingssnel-
heid en maakt Ear-to-Ear telefoon 
streaming mogelijk en biedt draad-
loze mogelijkheden voor mensen 
met één werkend oor en met aan de 
andere zijde een werkend oor met of 
zonder gehoorverlies.
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Populaire SurfLink® Wireless acces-
soires maken de draadloze Starkey 
hoortoestellen compleet!

SurfLink® Mobile 2
Onze compacte mobiele telefoon-
transmitter, de Surflink Mobile 2 
is een externe microfoon, hands-
free-set een media streamer en 
hoortoestel-afstandsbediening 
ineen.

SurfLink® Remote

Met de Surflink afstandsbediening 
kunnen klanten het programma en 
volume regelen, de toestellen muten 
en de streaming modus regelen 
wanneer de Surflink Media wordt 
gebruikt!

SurfLink® Remote Microphone
De intelligente - geheel nieuwe 
en discrete - lichtgewicht Surflink 
Remote Microfoon kan worden ge-
dragen door uw conversatiepartner 
u te helpen bij 1 op 1 conversaties in 
moeilijke luisteromgevingen zoals 
restaurants

SurfLink® Media 2
Gekoppeld met de nieuwe Muse™ 
hoortoestellen biedt SurfLink 
Media 2 volledig draadloos het 
nieuwe High-Fidelity geluid met een 
twee keer zo grote bandbreedte, 
zonder tussenkomst van een ander 
apparaat. Geschikt voor diverse 
audiobronnen zoals TV, stereo en 
MP3-speler!
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Gemaakt voor
Muziekliefhebbers.

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

•  Maakt zachte muziek hoorbaar

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

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

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

8



“Life seems to go on 
without effort when 

I am filled with music.” 
- George Eliot
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Gemaakt voor

gehoorverlies.
elke type

Ook wanneer u 
eenzijdig doof bent 
heeft Muse voor u de 
optimale oplossing.

lechthorenden met een één doof en één wer-
kend oor kunnen ook van het Starkey geluid 
genieten. Onze Wireless CROS-hoortoestel-
len gebruiken Acuity™ OS en 900SYNC™ 
om helder spraakverstaan – en herkenning 
mogelijk te maken voor mensen die met 
slechts één oor horen. Ook verkrijgbaar in 
BiCROS-uitvoering voor mensen met één 
doof oor en één oor met gehoorverlies.

900SYNC™ draadloze technologie biedt Ultra 
High Definition geluidskwaliteit met een hel-
dere,  consistente weergave. In de auto, bij 
een telefoongesprek of tijdens een gesprek 
in de moeilijkste omgevingssituaties.
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De CROS en BiCROS 
hoortoestellen zijn 
beschikbaar in AHO 
(Achter Het Oor) en 
RIC (Receiver in Canal) 
modellen.
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Gemaakt om,
midden in het 
leven te staan.

Goed horen in een 
rumoerige omgeving

Eenvoudige gewenning aan het 
dragen van een hoortoestel

Betere draadloze overdracht

Helder spraakverstaanbaarheid 
voor spraak in alle situaties

Geen brommen en piepen

Muziek horen precies 
zoals het was bedoeld

Ruim keuze uit 
modellen en kleuren

Wat u wilt
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Dankzij Acuity™ Directionality, Starkey’s nieuwe 
oplossing voor directionaliteit, wordt spraakverstaan 
verbeterd in moeilijke luistersituaties.

Door de Experience Manager past het toestel geleidelijk 
-  automatisch en persoonlijk - de volume instellingen 
aan om geleidelijk te wennen aan het hoortoestel.

SurfLink Mobile 2 en andere SurfLink accessoires bieden 
gemakkelijke, eenvoudige connectiviteit en controle zonder 
apart benodigde apparatuur.

Muse™ biedt een ongekende geluidskwaliteit, luister-
gemak en spraakverstaan in rumoer.

De feedback onderdrukking van Starkey is de beste 
in de markt. Het is ontworpen om storend piepen en 
fluiten te onderdrukken, altijd!

Nieuwe uitvoeringen en een complete productlijn. 
Draadloze CROS toestellen en standaard geïnte-
greerde Tinnitus oplossingen die handig, comforta-
bel en betrouwbaar zijn.

Muse™ is ontworpen om u op een unieke, nieuwe 
manier naar muziek te laten luisteren. Maakt zachte 
muziek hoorbaar en kan gemakkelijk worden aange-
past aan elke muzieksmaak.

Wat Muse™ u biedt
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ook bent!
Waar u

Van de wereld om u heen 
genieten. Muse™ hoortoe-
stellen zijn ideaal voor alle 
geluidsomgevingen.

Verhalen delen, herinneringen 
ophalen, heerlijk lachen met 
vrienden: dat zijn de dingen 
die uw leven kleurrijk maken. 
Muse™ hoortoestellen met  
Acuity™ OS zijn zo ontworpen 
dat u nooit meer die leuke grap 
net mist, of de eerste woordjes 
van uw kleinkind. Of alle  
essenties van een gesprek 
tijdens een avondje uit of een 
diner met vrienden. Of.. alle  
nuances van muziek! 

D
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Wat is uw hoorwereld?

 Thuis 

Conversatie 
Restaurant  

Vergadering 
W

inkelcentrum

 

Buiten 
Werkplek   

Auto 

Menig
te

 

M
uz

ie
k

Premium

Comfort Plus

Comfort

Luisteromgevingen

Technologie 
levels
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Waar u
ook bent.

Op maat gemaakte producten zijn ook verkrijgbaar in huidskleuren.

Muse™ biedt niet alleen de modernste tech-
niek van morgen, maar ook de mogelijkheid 
de hoortoestellen naar uw individuele smaak 
en voorkeur samen te stellen.

Raadpleeg uw audicien en maak kennis met 
de discrete en elegante Muse modellen.
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Bronze

Slate
Donkergrijs

Sterling
Zilver

Champagne

Bright White 
with Sterling

Black

Espresso

Verkrijgbare kleuren
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Micro toestel geheel in 
de gehoorgang

IIC

Micro in het oor

Concha hoortoestel

CIC

ITC

Bouwvormen - stijlen.
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Bouwvormen - stijlen.

Luidspreker in de 
gehoorgang

Achter Het Oor

RIC

AHO
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Gemaakt, zodat

de wereld 
kan horen.
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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 veran-
deren in de wereld.
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Starkey Hearing Foundation heeft al meer dan een 

miljoen hoortoestellen geleverd aan minder bedeelde 

mensen in de wereld. 

LANDEN

+ MILJOEN
HOORTOESTELLEN

ONTELBARE
LEVENS VERBETERD



Muse™ 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 verslechterd 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.

Muse™ 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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