
Onzichtbare, individueel op maat 
gemaakte hoortoestellen met de 

nieuwste draadloze techniek

SoundLens®

Synergy®



Starkey stelt u met de Sound-
lens Synergy de meest geavan-
ceerde technologie voor in het 
kleinste Invisible in canal (IIC) 
hoortoestel ter wereld. 

Deze meest comfortabele hoortoestellen 
beschikken nu over handsfree 
connectiviteit en media streaming van 
uw telefoon naar uw hoortoestellen. 

Klein, discreet en krachtig, vol met 
geavanceerde technieken. Terwijl u de 
kracht van de Starkey Sound ervaart, 
geven onze draadloze oplossingen u de 
mogelijkheid om het geluid van de TV te 
streamen, muziek en nog veel meer in 
onovertroffen, High-Fidelity 
geluidskwaliteit.

Gemaakt voor  
een onzichtbare 
aanpassing
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Starkey biedt baanbrekende 
techniek voor een ongekend 
luisterplezier!
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SoundLens heeft het allemaal.
Volmaakt onzichtbaar, persoonlijk voor 
u op maat gemaakt en draadloos.
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Gemaakt voor 
het leven.
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, genie-
ten 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 tech-

nologische doorbraak tot nu toe: de nieuwe 

generatie Starkey SoundLens Synergy  hoor-

toestellen. 

Starkey’s modernste technologie biedt de 

beste geluidskwaliteit en een individuele, 

persoonlijke pasvorm, door uw audicien spe-

ciaal voor u aangepast en geprogrammeerd.
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Gemaakt voor
de hoogste 
eisen.

SoundLens Synergy maakt een directe, 
wireless verbinding mogelijk tussen uw 
mobiele telefoon - of elk ander Bluetooth 
apparaat - en uw hoortoestellen. Stream 
TV, muziek en door middel van de Starkey 
accessoires, zoals de Surflink Mobile 2, 
Surflink Media 2 en de slimme 
SurfLink Microphone.

Een wereld van draadloze 
connectiviteit.
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de hoogste 
eisen.

De Soundlens Synergy met Wireless 
connectiviteit zit diep in de gehoorgang, 
individueel door uw audicien aangepast voor 
optimaal comfort. Zelfs nog kleiner - volledig 
onzichtbaar vrijwel tegen het trommelvlies 
geplaats - is de SoundLens Synergy zonder 
draadloze techniek.

Niemand ziet 
hoe goed ik hoor.

Als wereldwijd marktleider van op maat 
gemaakte In Het Oor hoortoestellen, heeft 
Starkey met de Soundlens Synergy het 
kleinste en meest populaire - persoonlijk 
aangepaste - hoortoestel verder 
ontwikkeld. Op maat gemaakt voor uw 
unieke gehoorgang bieden ze de hele dag 
comfort en hoorplezier.

Op maat gemaakt 
comfort.
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Gemaakt voor
perfecte 
connectiviteit.
Steeds meer apparaten werken draadloos 
waardoor het een uitdaging kan zijn deze 
storingsvrij naast elkaar te laten func-
tioneren. Starkey’s 900sync technologie 
is hiervoor een krachtige oplossing. Het 
biedt een zeer hoge streamingssnelheid 
en maakt bijvoorbeeld Ear-to-Ear tele-
foon streaming mogelijk.
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SurfLink® Media 2

Gekoppeld met de SoundLens 

Synergy™ 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.
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 Re-

mote Microfoon kan worden gedra-

gen door uw conversatiepartner om 

u te helpen bij 1 op 1 conversaties in 

moeilijke luisteromgevingen zoals 

restaurants.

Populaire SurfLink® Wireless acces-
soires maken de SoundLens Synergy 
hoortoestellen compleet.
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SurfLink® Mobile 2

Onze compacte mobiele tele-

foontransmitter, de SurfLink 

Mobile 2 is een externe microfoon, 

handsfree-set een media streamer 

en hoortoestel-afstandsbediening 

ineen..



Een onzichtbaar, op maat 
gemaakt toestel.

Eenvoudige gewenning aan het 
dragen van een hoortoestel.

Betere draadloze overdracht.

Een comfortabele, gepersonaliseer-
de luisterervaring.

Geen brommen en piepen.

Muziek horen precies zoals 
het was bedoeld.

Op maat gemaakt Tinnitus verlichting.

Wat u wilt
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Gemaakt om
midden in het leven te staan.



Soundlens Synergy -hoortoestellen passen diep in de 
gehoorgang en worden persoonlijk op maat gemaakt 
voor optimaal comfort. De hele dag!

Door de Experience Manager past het toestel ge-
leidelijk -  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

Geluidscomfort technologie is ontworpen om 
storingsvrij comfortabel te horen bij harde geluiden 
gecombineerd met een ultieme helderheid bij zach-
te geluiden

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

SoundLens Synergy is ontworpen om u op een 
unieke, nieuwe manier naar High-Fidelity muziek 
te luisteren. Maakt zachte muziek hoorbaar en kan 
gemakkelijk worden aangepast aan elke muzieks-
maak.

Geavanceerde Multiflex Tinnitus Technologie is geïn-
tegreerd in de Soundlens Synergy om verlichting te 
brengen voor mensen met Tinnitus klachten.

Wat Soundlens Synergy u biedt

De functies kunnen per technologielevel verschillen



Van de wereld om u heen genieten. 
SoundLens Synergy hoortoestellen 
zijn ideaal voor alle geluidsomge-
vingen.

Verhalen delen, herinneringen ophalen, 
heerlijk lachen met vrienden: dat zijn de 
dingen die uw  leven kleurrijk maken. 
SoundLens Synergy 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!.
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Gemaakt voor
waar u ook 
bent



 Thuis 

Conversatie 
Restaurant  

Vergadering 
W

inkelcentrum

 

Buiten 
Werkplek   

Auto 

Menig
te

 

M
uz

ie
k
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Wat is uw hoor wereld?

Luisteromgevingen

Technologie

Premium



Wanneer u op zoekt bent naar het kleinste, 
meest comfortabele hoortoestel ter wereld 
met de technologie van morgen, bezoek dan 
uw vakaudicien en vraag naar Starkey Sound-
Lens Synergy.
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Gemaakt voor 
uw leven.



PinkBlack
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Verkrijgbare kleuren van de faceplate



Starkey Laboratories 
World Headquarters 
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@Starkey.nl

Fabrikant Starkey Nederland en België

Hearing Is Our Concern™

www.starkey.nl

www.starkey.be


