
    

CROS/BiCROS hoortoestellen

Het nieuwe Starkey geluid.
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Gemaakt 
voor eenzijdig 
horenden.
Met onze nieuwe lijn Muse hoortoestellen 
biedt Starkey een optimale oplossing voor 
mensen die eenzijdig horen.

De  draadloze CROS en BiCROS hoortoestellen 
zorgen voor perfect horen en spraakverstaan, 
ook voor mensen die slechts met één 
oor horen. De door Starkey ontwikkelde 
900SYNC™ technologie maakt het mogelijk 
het geluid draadloos over te dragen naar het 
goed-horende oor en zorgt daarmee voor een 
helder geluid.

Starkey biedt baanbrekende tech-
nologie voor echt luisterplezier!
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Het Muse™

CROS hoortoestel.

Het nieuwe Muse CROS systeem is 
ontworpen om meer mensen met 
uiteenlopende gehoorverliezen, 
oplossingen te bieden om goed te 
horen.
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Het Muse™

CROS hoortoestel. Als u eenzijdig horend bent, kunt u nu - 
met de nieuwste technologie - de wereld 
om u heen weer vol en ongerept horen. 
U hoeft zich niet langer zorgen te maken 
over de moeilijkheden die u heeft om te 
bepalen waar het geluid vandaan komt 
en of u zich nu wel of niet in een goede 
ruimte bevindt om te kunnen luisteren.

 Verbetert horen in rumoer

Helpt om de originele geluiden te lokaliseren 

 Vermindert achtergrondgeluiden

   Vermindert galm en weerkaatsing 

van geluiden 

 Geeft u de mogelijkheid om van beide kanten 

te horen. Met toestellen zo klein en discreet 

dat ze bijna onzichtbaar zijn

Muse CROS 
voordelen:

1.

2.

4.

5.

3.
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Als u niet kunt horen met het ene oor maar 
met uw andere oor een normaal gehoor 
heeft, dan kunt u in belangrijke mate pro-
fiteren van de CROS oplossing. Uiteindelijk 
is het hiermee mogelijk om geluiden te 
horen in uw niet-horende door middel van 
uw wel-horende oor.

Om u te helpen goed te horen in ver-
schillende luisteromgevingen, heeft het 
Starkey CROS hoortoestel een gevoelige 
microfoon die spraak en geluiden opvangt 
bij uw niet-horende oor en direct draadloos 
verzendt naar uw goede oor. Het maakt 
voortaan niet uit op welke stoel u gaat 
zitten aan de dinertafel of als geluiden uw 
niet-horende oor binnenkomen, u zult geen 
enkel belangrijke geluid of stem om u heen 
meer hoeven te missen.

CROS oplossing

Hoe werkt het?

Persoonlijk voor u.
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Ook verkrijgbaar met

Hoe werkt het?

Net als bij een CROS hoortoestel 
ontvangt een microfoon spraak en 
geluiden bij uw niet-horende oor en 
verzendt deze draadloos naar de hoor-
toestelontvanger uw slechthorende oor. 
In dat laatste toestel wordt het geluid 
zo bewerkt dat uw gehoorverlies wordt 
gecompenseerd. Dit maakt het moge-
lijk om te horen aan beide kanten. Uw 
audicien helpt u met het zoeken naar 
de juiste oplossing die aansluit bij uw 
behoeften en leefstijl.

Een BiCROS oplossing is beschikbaar 
voor mensen die geen (of bijna geen) 
gehoor in het ene oor hebben en in het 
andere oor een gehoorverlies.

BiCROS oplossing



8

 Gemaakt om
het allerbeste 
te leveren.

Goed horen in een rumoerige omgeving

Eenvoudige gewenning aan 
het dragen van een hoortoestel

Betere draadloze overdracht

Helder spraakverstaan voor 
spraak in alle situaties

Geen brommen en piepen

Ruim keuze uit 
modellen en kleuren

Muziek horen precies 
zoals het was bedoeld

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, zorgeloze connectiviteit en controle zonder 
apart benodigde apparatuur.

Muse biedt een ongekende geluidskwaliteit, 
luistergemak 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 
geïntegreerde Tinnitus oplossingen die handig, 
comfortabel en betrouwbaar zijn.

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

Wat Muse u biedt



ook bent!
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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



D

Wat zijn de omgevingen waar u vaak bent?

 Thuis 

Conversatie 
Restaurant  

Vergadering 
W

inkelcentrum

 

Buiten 
Werkplek   

Auto 

Menig
te

 

M
uz

ie
k

Premium

Comfort Plus

Comfort

Hooromgevingen

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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Starkey levert het best 
mogelijke geluid bij uw goed-
horende oor zodat u zich 
geen zorgen hoeft te maken 
dat u op de juiste plek te staat 
bij een conversatie om geen 
belangrijke geluiden te missen. 

Eenzijdig horen hoeft geen 
belemmering te zijn voor uw eigen 
leefstijl, werk en activiteiten. Met het 
Muse CROS systeem kunt u geluid 
ervaren van alle kanten en mist u 
geen moment meer wat u plezier 
kan geven.

Want goed horen betekent 
een beter leven!

 Hoor de wereld 
overal om u heen.
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Starkey Laboratories 
World Headquarters 
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA
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Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@Starkey.nl
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Hearing Is Our Concern™
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