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Wist u dat uw gehoor directe invloed heeft op uw 
algehele gezondheid? Starkey is ervan overtuigd 
dat u meer uit het leven haalt wanneer u beter 
hoort.

Daarom hebben we de laatste innovaties in 
hoortoesteltechnologie verwerkt in de nieuwe 
Starkey Z Series, onze jongste familie van 
producten met volledig draadloze techniek. 
Deze zijn uitgerust met de volgende generatie 
900-MHz-technologie en toonaangevend in 
prestaties, personalisering en connectiviteit.

Wij stellen u graag een aantal van de unieke 
mogelijkheden van de Z Series voor, die u helpen 
met minder inspanning goed te horen en meer 
uit het leven te halen. 

In lawaaiige omgevingen zoals in een 
restaurant of op een verjaardag goed verstaan 
en gemakkelijker gesprekken volgen.

Harde geluiden aangenaam horen en zachte 
geluiden juist comfortabel versterken.

Audiosignalen van uw televisie, mobiele 
telefoon of andere audiobronnen rechtstreeks 
naar uw Z Series hoortoestel streamen.

Welkom bij een  
nieuwe generatie 
Wireless hoortoestel 
technologie



Wussten Sie, dass Ihre Hörgesundheit einen
direkten Einfluss auf Ihren allgemeinen Gesund-
heitszustand hat? Wir bei Starkey sind davon
überzeugt, dass man mehr vom Leben hat,
wenn man besser hört.

Daher haben wir die aktuellsten Neuerungen
im Bereich der Hörtechnologie in die Z Series
einfließen lassen, unsere jüngste Familie von
Produkten mit Funktechnik. Sie sind mit der
900-MHz-Technologie der nächsten Generation
ausgestattet und in Hinblick auf Leistung, Kom-
fort, Personalisierung und Konnektivität führend.

Hier stellen wir Ihnen einige der Möglichkeiten
vor, wie die Hörgeräte der Z Series Ihnen dabei
helfen können, mit weniger Anstrengung  zu hö-
ren und mehr vom Leben zu haben.

In lauten Umgebungen wie im Restaurant 
oder auf einer Party besser hören und
Gespräche verfolgen können.

Laute Geräusche angenehm und leise
Geräusche verstärkt wahrnehmen.

Audiosignale von TV, Telefongesprächen
oder Rednern bei Veranstaltungen direkt
auf Ihre Hörgeräte der Z Series streamen.

Wanneer u op zoek bent naar een 
comfortabele, gepersonaliseerde 

oplossing voor uw hoorproblemen, 
vraag dan naar Starkey, de 

toonaangevende Amerikaanse fabrikant 
van geavanceerde hoortoestellen.

Wir stellen vor:
Hörgeräte technologie 
mit Funktechnik der
nächsten Generation.

Voor betere hoorgezondheid 
en meer levenskwaliteit
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Starkey - Marktleider in Amerika 
en één van de grootste hoortoestel 

fabrikanten ter wereld



Wanneer u een actieve levensstijl heeft, zult 
u de voordelen van de Z Series zeker 
waarderen.

De Z Series vergemakkelijkt het horen in 
de moeilijkste en meest lawaaiige 
omgevingen waarbij omgevingsgeluid 
zorgvuldig wordt gemanaged en 
spraaksignalen prioriteit krijgen, zodat 
gesprekken goed kunnen worden gevolgd.

Het hart van de Z Series 
wordt gevormd door de 
nieuwe 900sync 
Technologie - de 
wireless techniek voor de 
wereld van vandaag

Deze baanbrekende 
technologie biedt consi-
stente prestaties in veel-
eisende akoestische omge-
vingen, zoals restaurants, op feesten en 
buiten activiteiten. U geniet daarbij van 
een betere coördinatie tussen beide oren 
en een natuurlijker 3D geluid.

Hoor beter 
verbind beter

Z Series. De perfecte oplossing 
wanneer u uw leven wilt leven 

volgens uw eigen ideeen.

Een betrouwbare 
draadloze verbinding, 

zelfs in de meest 
veeleisende 
omgevingen  

900sync Technologie
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Das Herzstück der Z Series
ist die neue 900sync-Tech-
nologie – mit Funktechnik
für die Welt von heute.

Diese bahnbrechende
Technologie bietet gleich-
bleibende Leistung auch in 
akustisch anspruchsvollen
Umgebungen wie Restau-
rants oder bei Partys und Outdoor-Aktivitäten.
Sie genießen damit eine bessere Koordination
zwischen beiden Ohren und einen natürlicheren
3D-Klang.

Besser hören,
besser streamen

Streamen und 
zuverlässige V
dungen
anspruchsvollst

900sync Technol

SurfLink® Mobile 2 combineert handsfree 
telefoneren, een externe microfoon en Media 
Streaming in één apparaat. Bovendien kunt u 
SurfLink Mobile 2 gebruiken als comfortabele 
afstandsbediening. Gekoppeld met Z Series is het 
het enige wat u nodig heeft om te telefoneren, TV 
uitzendingen te volgen, muziek te luisteren en van 
nog veel meer te genieten. En dit alles met een 
krachtige, draadloze verbinding.

SurfLink Media is een eenmalig in te stellen, 
unieke oplossing voor het streamen van media, 
vanaf uw TV, MP3 speler en andere wireless 
audio. Directe streaming wordt eenvoudig en 
automatisch ingesteld zodra u binnen bereik bent 
van de geluidsbron.  

SurfLink Remote is een gemakkelijk te gebruiken 
afstandsbediening waarmee u uw draadloze 
hoortoestellen met een druk op de knop kunt 
aanpassen en bedienen.
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COMFORTABELE CONNECTIVITEIT



U WILT Z SeRieS eRFÜLLt iHRe WÜnScHe

Comfortabel horen in uitdagende, 
lawaaiige omgevingen

Acuity Directionality™, verbessert zusammen mit Voice
Detect die Sprachverständlichkeit in anspruchsvollen
Hörsituationen.

Oók de hogere frequenties goed horen

Diese Technologie gibt hochfrequente Töne wie Frauen-
und Kinderstimmen in tieferen Frequenzen wieder, so
dass sie mit weniger Höranstrengung zu verstehen
sind.

Comfortabel wennen aan nieuwe geluiden
Mit dem neuen Feature von Starkey gewöhnen Sie 
sich schneller an Ihr neues Hörgerät: Die Einstel-
lungen werden schrittweise angepasst, so dass Ihr 
Hörgerät neue Töne lernen kann.

Een comfortabele, gepersonaliseerde 
hoorervaring 

Die Sound Comfort Technologie bietet verzerrungs-
freien Hörkomfort für laute Töne, während leise Töne
klar hörbar sind.

Géén fluiten en piepen
Die branchenführende Rückkopplungsauslöschung
von Starkey ermöglicht den ganzen Tag über komfor-
tables, rückkopplungsfreies Hören.

Robuuste, betrouwbare hoortoestellen

Unsere Nanobeschichtung  HydraShield ,®2 bietet 
beispiellosen Schutz vor Wasser, Cerumen und Öl, 
um eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten.

Individuele verlichting van 
Tinnitussymptomen

Die in der Z Series verfügbare Multiflex Tinnitus
Technologie bietet Tinnitus-Betroffenen Erleichterung.

Betere draadloze streaming

Bahnbrechende Funktechnik bietet in lauten Restau-
rants, auf Partys oder bei Sportveranstaltungen dank 
SurfLink® Mobile 2 und anderem SurfLink Zubehör 
eine gleichbleibend gute Leistung. 

Hoor Beter werk beter ser kommunizieren
sich besser fühlen

tungsmerkmale können je nach Hörgerätemodell oder Technologie-Stufe variieren.
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Sie WÜnScHen SicH Z SERIES VERVULT UW WENSEN

Komfortables Hören in lauten 
Umgebungen

Acuity Directionality™, is ontwikkeld om samen met 
Voice Detect spraakverstaan in moeilijke 
omstandigheden ingrijpend te verbeteren.

Bessere Hörbarkeit hoher Frequenzen

Deze unieke  technologie geeft hoogfrequente geluiden - 
zoals vrouwen- en kinderstemmen - in een lagere 
frequentie weer, zodat u deze met weinig inspanning 
kunt verstaan. 

Einfache Anpassung an neue Ger

Met deze nieuwe feature went u veel sneller aan uw 
hoortoestel: de instellingen worden automatisch en 
stapsgewijs in de tijd aangepast zodat uw hoortoestel 
steeds meer geluiden leert kennen.

Ein komfortables, stärker 
personalisiertes Hörerlebnis

De Sound Comfort Technologie biedt vervormingsvrij 
hoorcomfort voor harde geluiden, terwijl zachte 
geluiden duidelijk hoorbaar blijven.

Kein Rauschen oder Pfeifen
De feedback onderdrukking van Starkey is de beste in 
de markt. U kunt de gehele dag comfortabel horen 
zonder enige vorm van fluiten of piepen.

Robuste, zuverlässige Hörgeräte

Onze nanobescherming HydraShield®2 , biedt 
ongeëvenaarde bescherming tegen vocht, transpiratie  
en cerumen. Het resultaat is een zeer lange 
levensduur en betrouwbaarheid van uw hoortoestel.

Individuelle Linderung von 
Tinnitussymptomen

De in de Z Series verkrijgbare Multiflex Tinnitus  
Technologie biedt persoonlijke verlichting voor 
mensen die aan tinnitus lijden.

Besseres Streaming ohne Zusatzgeräte

Baanbrekende radiotechnologie biedt dankzij   
SurfLink® Mobile 2 en andere SurfLink accessoires 
een uitstekende prestatie in de meest rumoerige 
omgevingen, zoals restaurants, op feestjes of 
sportevenementen.

Door beter te communi-
ceren voelt  u zich beter



GeSPRäcH

RUST

GeWäHLte
HnOLOGie

BASIS
TECHNOLOGIE

Hoortoestellen zijn ontworpen om uw 
luistersituatie in verschillende 
situaties te verbeteren. Welke 
functies u nodig heeft hangt er vooral 
vanaf hoe actief uw levensstijl is. 

Met de draadloze radio techniek van 
Z Series wordt uw hoorbelevenis 
aanzienlijk verbeterd, al vanaf de 
basisuitvoering Z Series i20 i20/i30

Welk hoortoestel 
is het beste voor u



ZEER RUMOERIG

PREMIUM-
TECHNOLOGIE

GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE 

RUMOERIG

HOOR 
SITUATIES
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tHeAteR

FEESTJE

WERKPLEK

WINKELCENTRUM

BESPREKING

ReStAuRAnt

VRIJE TIJD

KERKDIENST

GESPREK

THUIS

GESPREKKEN

RuHe

GESELECTEERDE
TECHNOLOGIE

GRunDLe
tecHnO

i70i20/i30 i90 i110

MENSEN-
MASSA 



De eenvoudig aan uw persoonlijke situatie 
aan te passen hoortoestellen uit de Z Series 
zijn verkrijgbaar in diverse hoogwaardige 
uitvoeringen en stijlvolle kleuren. Vraag uw 
audicien om meer informatie en ervaar de 

Z Series zelf!

Uitvoeringen 
en kleuren

Op maat gemaakte producten zijn verkrijgbaar in huidskleuren.

Kleurkeuzes

Bronze

Slate Sterling

Champagne

Bright White 
met Sterling

Black

Espresso



Die einfach anzupassenden Hörgeräte der
Z Series von Starkey sind in verschiedenen
Ausführungen und einer Vielzahl von dezent
und stilvollen Farben erhältlich. Lassen Sie
sich von Ihrem Hörgeräteakustiker berat
erleben Sie die Z Series!



Hoortoestellen

•��Nagenoeg onzichtbaar

•�Voor lichte tot middelzware
gehoorverliezen

•�Op maat voor u gemaakt

�Diskrete�Gestaltung�und�
für�andere�kaum�sichtbar�

�Für�leichte�bis�mittlere�
Hörverluste 

�Viele�Farben�zur�Auswahl

�In�den�Ausführungen�RIC�312�
und�micro�RIC�312�erhältlich

�Multiflex�Tinnitus�Technologie�verfügbar�
beim�micro�RIC�312

�Diskretes,�kaum�sichtbares�
Design�

�Für�mittlere�bis�starke�
Hörverluste 

�Viele�Farben�zur�Auswahl

��Verfügbar�in�den�Bauformen�HdO,�
Power�Plus�HdO�und�mini�HdO

•�Voor middel- tot
zwaar gehoorverlies

•�

•Past volledig in de
oorschelp

•�

•�

MICRO IN HET OOR (CIC) ÖRGERÄTE MIT EXTERNEM HÖRER (RIC)

INTER-DEM-OHR-HÖRGERÄTE (HDO)

IN HET OOR (IHO) 

CONCHA-HOORTOESTEL
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Op maat voor u gemaakt

Voor middel- tot
zwaar gehoorverlies

Op maat voor u gemaakt



•��Zeer slank design, vrijwel 
onzichtbaar te dragen

•��Voor licht tot middelzwaar
gehoorverlies

•���Keuze uit vele kleuren

•��Verkrijgbaar in RIC 312 en
micro RIC 312 uitvoeringen

•�Multiflex�Tinnitus�Technologie�verkrijgbaar
bij�micro�RIC�312

•��Discreet, nauwelijks 
zichtbaar design�

•��Voor middel- tot zwaar
gehoorverlies

•��Keuze uit vele kleuren

• Verkrijgbaar in AHO,
Power Plus AHO en mini AHO

LUIDSPREKER IN DE GEHOORGANG (RIC)

ACHTER HET OOR (AHO)

�





MET HOORTOESTELLEN
UIT DE NIEUWE Z SERIES

Z Series is een manier om meer uit het leven te 
halen. Met verschillende hoortoestel technieken 
van de nieuwste generatie, biedt Z Series 
bijzondere prestaties, personalisatie en 
draadloze verbindingsmogelijkheden die passen 
bij een actieve levensstijl.

HOOR BETER
LEEF BETER
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