
SMARTPHONE- & HOORTOESTEL 
ACCESSOIRES



Starkey heeft een compleet assortiment 
draadloze accessoires die het horen nog 
gemakkelijker maken in iedere luisterom-
geving. SurfLink is met de meeste van onze 
hoortoestellen compatibel en zorgt voor een 
perfecte wireless verbinding met diverse 
media apparaten.

U kunt nu op een ontspannen manier een 
gesprek voeren, naar uw favoriete muziek 
luisteren en zelfs het volume of een hoor-
programma aanpassen.

SurfLink beschikt over vele mogelijkhe- 
den voor een zeer persoonlijke aanpassing. 
Voorkeuren en functies kunnen naar eigen 
wensen worden ingesteld.
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Draadloze, comfortabele 
connectiviteit
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Draadloze, comfortabele 
connectiviteit
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Compacte zender, streamer en 

hoortoestel-afstandsbediening 

ineen

SurfLink Mobile 2



5

SurfLink Mobile 2

• Verbetert de kwaliteit van één op één gesprekken in 
een rumoerige omgeving

• Ideaal voor het gebruik bij bijeenkomsten of in 
gezelschappen

• Streamt draadloos tv en MP3 geluiden via bluetooth 
of met een audio aansluitkabel

Deze handige compacte mobiele zender is een 
alleskunner: een externe microfoon, media streamer 
en een afstandsbediening voor hoortoestellen. De 
revolutionaire "Just talk modus" maakt het mogelijk 
om handsfree te bellen met uw mobiele telefoon, 
waarbij de SurfLink Mobile 2 de functie krijgt van 
zowel microfoon als luidspreker. Het inkomende 
gesprek wordt rechtstreeks naar uw  
hoortoestel gestuurd. Zo hoeft u nooit  
meer uw smartphone uit uw tas te  
pakken om op te nemen.
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Onopvallend en extra licht in 

gewicht – SurfLink Mini Mobile 

verbindt u met mensen en dingen 

die voor u het belangrijkste zijn

De SurfLink Mini Mobile kan elke telefoon die 
beschikt over bluetooth met de hoortoestellen 
verbinden om telefoongesprekken te streamen. 
De SurfLInk Mini Mobile adapter werkt samen 
met de Surflink Microphone 2, één van onze 
meest verkochte accessoires.

SurfLink Mini Mobile

Een compacte en eenvoudige 

streamingsoplossing voor de 

mobiele telefoon
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De werking: de Mini Mobile wordt eenvoudig aan de 
onderzijde van de SurfLink Microphone 2 geklikt. 
Op deze manier kunnen telefoongesprekken met 
bluetooth in de beste kwaliteit naar de hoortoestellen 
streamen.

SurfLink Mini 
Mobile Adapter

SurfLink externe 
Microphone 2

SurfLink 
Mini Mobile 
systeem
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De ideale oplossing 

voor mediastreaming

SurfLink media 2 is een perfecte oplossing om 
comfortabel media te streamen. Maakt het mo-
gelijk om audio draadloos en direct vanaf tv, MP3 
en vele andere apparaten rechtstreeks naar uw 
hoortoestellen te streamen.

SurfLink Media 2
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• Streamt HiFi stereo geluid direct van het 
media apparaat naar de hoortoestellen zonder 
tussenkomst van andere apparaten die u 
bijvoorbeeld om de uw nek moet hangen

• U ontvangt het geluid op de door u gewenste 
sterkte in uw hoortoestellen en mensen in uw 
omgeving horen het geluid op een normaal 
niveau

• Maakt het mogelijk om met meerdere personen 
tegelijk draadloos naar één media apparaat te 
luisteren

• Heeft geen last van audiovertraging of niet 
synchrone lipbewegingen, die nog wel eens 
kunnen voorkomen bij andere draadloze 
systemen

SurfLink Media 2
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SurfLink Remote

Maakt het mogelijk  

eenvoudig en onopvallend 

de instellingen van de  

hoortoestellen te wijzigen
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De SurfLink Remote afstandsbediening 
kan worden gebruikt  voor volumeregeling, 
verandering van programma, in-en uitschakelen 
van streamen en nog veel meer. Dit alles met één 
druk op de knop.

• Maakt het mogelijk de instelling van één of 
beide hoortoestellen te veranderen

• Wijzig snel en onopgemerkt het programma 
van de hoortoestellen bij verschillende 
luistersituaties

De SurfLink Remote heeft een accu 

die de gehele levensduur meegaat en  

24 uur per dag kan worden gebruikt 



SurfLink Microphone 2

Een onopvallende, zeer lichte 

oplossing voor een verbeterde 

spraakverstaanbaarheid
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SurfLink Microphone 2 De SurfLink externe Microphone 2 is ontwik-
keld om afstanden te overbruggen en om in 
een rumoerige omgeving uw gesprekspartner 
beter te kunnen verstaan. De onopvallende, 
lichte microfoon kan door uw gesprekspartner 
op het rever worden gedragen of wordt bijvoor-
beeld op tafel neergelegd in een vergadering of 
gezelschap. Wanneer de microfoon op tafel ligt 
ontvangt deze gesprekken rondom, wanneer hij 
bijvoorbeeld door een spreker wordt gedragen 
dan wordt de microfoon juist richtingsgevoelig. 
Laat u de microfoon per abuis vallen dan wordt 
het geluid direct gedempt.
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Ontwikkeld voor een 
zorgeloze verbinding
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Ontwikkeld voor een 
zorgeloze verbinding

SurfLink heeft alles wat u maar wenst. In iedere 
luisteromgeving is het nu mogelijk om in verbinding te 
staan en te blijven met mensen die voor u belangrijk 
zijn.
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