
Een onzichtbare 
oplossing op maat



Starkey Sound™ maakt gebruik van 
hypermoderne technologie om een 

waar luistergenot te leveren.

Bij Starkey® geloven we dat een 
beter gehoor u helpt om een 
rijkere en persoonlijkere binding 
met uw wereld te voelen.

Wanneer u ervoor kiest om een hoortoestel 

te dragen, begint u aan een reis naar een 

gezond leven met als startpunt een goed 

gehoor en een voller, completer leven als 

resultaat.

SoundLens® Synergy® iQ, is Starkey’s 

meest geavanceerde technologie 

met superieure geluidskwaliteit en 

hoogwaardige eigenschappen die 

kunnen worden aangepast aan uw unieke 

gehoorbehoeften zodat u verbonden blijft 

met de mensen en dingen waar u het 

meeste van houdt.

Gehoor om 
te voelen





SoundLens Synergy iQ -hoortoestellen worden 
ontwikkeld zodat mensen met gehoorverlies niets 
meer hoeven te missen van het geluid waar zij van 
houden. Ze worden gemaakt vanuit de kennis dat 
mensen die goed horen, beter leven.

Gehoorverlies is niet alleen een probleem 

van het oor, het is een kwestie van 

levenskwaliteit en gezondheid.

Het kan op natuurlijke wijze ontstaan, 

maar andere oorzaken zullen u misschien 

verbazen.

Gemaakt voor een
gelukkig, gezond leven

een vorm van 
gehoorverlies.5  

Meer dan
360 miljoen

mensen wereldwijd 
lijden aan

met een verminderd gehoor hebben 
een kortere levensverwachting dan 
leeftijdsgenoten zonder 
gehoorproblemen.1

*70 jaar en ouder

Oudere volwassenen*

van de mensen met gehoorverlies 
kunnen met hoortoestellen 
worden behandeld.9

90-95%

Mensen* met gehoorverlies ervaren een 
30-40% snellere achteruitgang van 
cognitieve vaardigheden dan leeftijdsgenoten
zonder gehoorproblemen.2 
*75 jaar en ouder

20%10% 30% 40%

Er is een duidelijke 
samenhang tussen

hoge bloed 
druk 

en onbehandeld
gehoorverlies.7

hebben vaker klachten zoals 
depressie, angststoornissen 
en paranoia dan mensen die 
hoortoestellen dragen.4   

*50 jaar en ouder

Volwassenen* met
onbehandeld gehoorverlies

Mensen met licht
gehoorverlies lopen

een 3x
risico te vallen.8

zo hoog

Mensen met gehoorverlies 
in de lage frequenties 
hebben een verhoogd risico
op hart en vaatziekten.3

Volwassenen met onbehandeld gehoorverlies 
hebben een grote kans om dementie te ontwikkelen. 
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Zwaar verlies



Eenvoudig gezegd: SoundLens 
Synergy iQ hoortoestellen zijn 
gemaakt voor een vlot leven.
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SoundLens Synergy iQ heeft echt 
alles in huis voor een onzichtbare 
oplossing op maat.



De kleinste, comfortabelste hoortoestellen 

ter wereld bieden u nu mogelijkheden voor 

handsfree connectiviteit en het streamen van 

media vanaf uw telefoon naar uw hoortoestel.

Deze bijzonder kleine hoortoestellen zitten 

boordevol geavanceerde functionaliteit, 

waaronder Acuity Immersion — 

Starkey’s exclusieve algoritme voor een 

overweldigende luisterervaring met 

zuiver geluid. Onze draadloze oplossingen 

behouden de kracht van Starkey Sound™, 

terwijl ze het mogelijk maken om tv, muziek, 

en nog veel meer te streamen.

SoundLens Synergy iQ biedt  
geavanceerde technologie in onze 
meest populaire onzichtbare 
hooroplossing.

Gemaakt om
onzichtbaar te zijn



Onze nieuwste SoundLens 
Synergy iQ hoortoestellen 
en gebruiksvriendelijke 
SurfLink accessoires zorgen 
voor de meest persoonlijke 
luisterervaring ooit, en:

•  Passen onzichtbaar in het oor

• Zorgen voor zuiver geluid en een     

 uitzonderlijk helder luistergenot

• Bieden een natuurlijk gehoor en   

 moeiteloze overgangen bij alles wat u doet

•  Bewaren rust en stilte terwijl ze de 

belangrijke geluiden versterken

• Helpen u gesprekken beter te begrijpen 

 en comfortabel te horen

• Streamen tv, telefoongesprekken, muziek  

 en meer via uw hoortoestellen

Gemaakt voor
uw dagelijks leven

“Ik vind ze helemaal geweldig. 
Ze zijn klein. Ze zijn nauwelijks 
zichtbaar. Ze zijn gemakkelijk in te 
doen en weer uit het oor te halen.”

— Bill G.



Met SoundLens Synergy iQ 
hoortoestellen past u zich 
snel aan uw omgeving aan 
zodat u kunt beginnen het 
leven optimaal te ervaren.



Nu er steeds meer draadloze producten 

op de markt komen, kan het een 

uitdaging zijn om apparaten met elkaar 

te verbinden. Onze 900sync™ technologie 

biedt een krachtige oplossing die u 

de weg wijst in luisteromgevingen 

met veel draadloos verkeer. De hoge 

streamings bitrate maakt oor-tot-oor 

telefooncommunicatie mogelijk en biedt 

draadloze toepassingen voor mensen 

met enkelzijdig gehoorverlies.

Gemaakt voor
gemakkelijke 
connectiviteit



Onze draadloze Starkey 
hoortoestellen zouden niet 
compleet zijn zonder de 
populaire SurfLink accessoires.

Onze compacte zender voor mobiele telefonie, 
de SurfLink® Mobile 2, is een combinatie van 
een externe microfoon, media-streamer en 
afstandsbediening voor uw hoortoestel.

SurfLink Media 2 is een oplossing voor het 
streamen van media die maar één keer hoeft 
te worden afgesteld. Hij is onder andere 
geschikt voor gebruik met tv, mp3-speler en 
streamt de audio direct en draadloos naar 
uw hoortoestel.

Onze SurfLink Remote kan worden 
gebruikt om het volume te regelen, tussen 
programma’s te wisselen, de streaming 
modus aan of uit te schakelen en nog veel 
meer allemaal met één druk op de knop.

Onze discrete, lichtgewicht SurfLink Remote 
Microphone 2 wordt door de gesprekspartner 
gedragen om de hoortoesteldrager te 
helpen bij één-op-één-gesprekken in lastige 
luisteromgevingen.

SurfLink Mini Mobile is een kleine en 
eenvoudige oplossing voor het streamen 
van mobiele telefonie. Met dit apparaat kunt 
u ieder toestel met Bluetooth® met uw 
hoortoestellen verbinden.

SurfLink accessoires uitsluitend in combinatie met wireless modellen.



U wilt

de allerbeste prestaties

Een onzichtbaar, op maat 
gemaakt hoortoestel

Eenvoudige gewenning aan het 
dragen van een hoortoestel

Beter draadloos streamen

Een comfortabele, 
gepersonaliseerde luisterervaring

Geen zoemen of fluiten

Muziek horen zoals 
die bedoeld werd

Instelbare tinnitus-verlichting

Gemaakt voor



SoundLens Synergy iQ biedt

SoundLens Synergy iQ hoortoestellen liggen diep 
in de gehoorgang en zijn op maat gemaakt voor 
optimaal comfort.

Snelle overgang naar hoortoestellen door de 
instellingen geleidelijk aan te passen zodat uw 
hersenen aan nieuwe geluiden kunnen wennen.

Technologie die voorziet in een continue draadloze 
werking voor het streamen van tv, muziek en an-
dere media met SurfLink Mobile 2, SurfLink Mini 
Mobile en andere SurfLink accessoires.

Technologie voor geluidscomfort die werd 
ontwikkeld om harde geluiden comfortabel en 
zonder vervorming weer te geven, terwijl ultieme 
helderheid voor zachte geluiden gewaarborgd blijft.

Starkey’s feedback onderdrukkingssysteem is 
het beste in zijn klasse en zorgt ervoor dat er de 
hele dag comfortabel kan worden geluisterd.

Een design waarmee u muziek op een geheel 
nieuwe manier ervaart. Nu kunt u iedere noot 
horen zoals de artiest het bedoelde – in een 
zuivere, verfijnde geluidskwaliteit.

In de SoundLens Synergy iQ is geavanceerde 
Multiflex Tinnitus Technology geïntegreerd om 
verlichting te bieden aan mensen die last hebben 
van oorsuizen.

Eigenschappen kunnen per technologisch niveau afwijken.



SoundLens Synergy iQ maakt het 
mensen mogelijk om beter te horen 
in uitdagende omgevingen — om 
zo een beter leven te leiden.

U wilt het leven tot in detail horen: de 

intonatie van de stem van uw partner of 

de nuances in de klanken van uw favoriete 

lied. Of dat nu één-op-één is of op een 

drukke plek, u zult de wereld om u heen 

kunnen horen.

Wat u nodig heeft hangt ervan af hoe druk 

en actief u bent en wat voor type omgeving 

u vaak bezoekt.

Gemaakt voor
elke situatie



Luisteromgevingen

Technologische niveaus

Menigte

Feest

Auto

Werkplaats

Vergadering

Restaurant

Thuis

Kerk

Theater

Winkel-
centrum

Buiten

Gesprek
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Als u op zoek bent naar de kleinste, 
comfortabelste hoortoestellen ter wereld, 
kies dan voor de SoundLens Synergy iQ.

Raadpleeg uw audicien en maak persoonlijk 
kennis met het onzichtbare design van 
SoundLens Synergy iQ.

Modellen en kleur

Gemaakt voor

uw stijl

Wat is uw 
luisterstijl?

Vergelijk luisteromgevingen 

met de tabel aan de binnenzijde

Onze producten 

verbeteren talloze 

luisteromgevingen. Vraag 

uw hoorspecialist welke 

opties het beste bij uw 

levensstijl passen.



SoundLens 
Synergy iQ 
hoortoestellen 
liggen diep in uw 
gehoorgang.

Zwart

FACEPLATE KLEUR



Gemaakt zodat

de wereld
kan horen

Onze oprichter en CEO, William F. 
Austin, is er altijd van overtuigd 
geweest dat een beter gehoor 
leidt tot een voller en rijker leven.

Wij bewijzen onze toewijding aan deze 

filosofie dagelijks door het ondersteunen 

van de Starkey Hearing Foundation. En 

voor ieder Starkey hoortoestel dat er 

wordt gekocht, helpen we iemand die dat 

hard nodig heeft.

De gave van een goed gehoor ontsluit 

nieuwe werelden, nieuwe kansen. Het 

brengt mensen in verbinding met het 

leven en helpt hen te beseffen dat zij meer 

kunnen bereiken dan zij ooit voor mogelijk 

hielden. De Starkey Hearing Foundation 

gebruikt gehoor als een middel om 

wereldwijd levens te verbeteren.



Gemaakt om miljoenen te helpen.

ONTELBAAR VEEL
LEVENS VERANDERD

MILJOEN MENSEN1 GEHOLPEN100+
LANDEN

MEER
DAN

Verspreid hoop van oor tot oor. Voor meer 
informatie of om de gave van een goed 

gehoor te schenken, kijkt u op
StarkeyHearingFoundation.org.
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