
NYHED - Oticon CROS PX miniRITE R 
Den nye, genopladelige tilføjelse til Oticon CROS-
familien giver større mulighed for fleksibilitet i 
tilpasningen for enkeltsidigt døve (SSD) brugere. 
Denne model er nem at genoplade og har et batteri, 
der har strøm nok til en hel dags brug. Oticon CROS PX 
er baseret på platformen Polaris™, den nyeste og 
hurtigste chip udviklet af Oticon, hvilket giver brugerne 
exceptionel lydkvalitet. 

Kompatibilitet
Oticon CROS-familien har endnu flere kompatibilitets-
muligheder og kan mikses og matches på tværs af 
forskellige produktfamilier. Bagud- og fremadrettet 
kompatibilitet gør det muligt for Oticon CROS miniRITE T 
og Oticon CROS PX miniRITE R at fungere sammen med 
nye og tidligere høreapparat familier. Brugerne kan 
nyde lyd af høj kvalitet og få deres egen CROS-løsning 
med deres foretrukne høreapparat fra familierne 
Oticon More™, Opn S™*, Opn Play™*, Ruby, Xceed og 
Xceed Play, eller nemt prøve et nyt høreapparat uden 
at skifte deres  CROS-sender.  

TwinLink dual-streaming
Oticon CROS-familien med modellerne miniRITE R og 
miniRITE T indeholder TwinLink, en innovativ teknologi, 
som simultant kan streame via Near-Field Magnetic 
Induction (NFMI) og 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy. 
Oticon CROS-senderen sender lyd fra det dårligere øre 
via den trådløse NFMI-teknologi til en modtager på det 
bedre øre. Samtidigt kan brugerne streame fra en 
iPhone®, Android™-enhed og trådløst tilbehør fra 
Oticon, hvilket gør det muligt at fortsætte samtalen, 
imens man ser tv eller lytter til musik. 

*Undtaget Oticon Opn S 3 og Opn Play 2 

Oticon CROS—familien
CROS-familien udvides nu med den første genopladelige CROS/BiCROS 
høreløsning med TwinLink™ dual-streaming-teknologi og med 
kompatibilitetsmuligheder, som ikke er set før.



• Oticon CROS PX miniRITE R er den seneste tilføjelse  
til Oticon CROS-porteføljen.

• Oticon CROS-familien kan enten bruges til en 
CROS- eller en BiCROS-tilpasning.

• Oticon CROS PX er den første genopladelige  
løsning med TwinLink dual-streaming; brugerne  
kan streame direkte til deres høreapparat fra en 
iPhone, Android-enhed og Oticons trådløse tilbehør 
uden at transmissionen afbrydes.

• Den genopladelige model har stor batterikapacitet, 
når den genoplades natten over.

• Senderne i Oticon CROS-familien fås i syv  
standard farver; Oticon CROS PX miniRITE R fås  
også i farven Hear Pink.

• Oticon CROS-familien er fremad- og bagudkompatibel 
med Oticon More, Opn S*, Opn Play*, Ruby, Xceed og 
Xceed Play.

• Oticon CROS-familien er kompatibel med modellerne  
miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP, BTE SP og 
BTE UP.

• Lydtransmissionen kan skræddersys til den enkelte 
bruger og optimeres til tale (op til 10 kHz).
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Visse klienter med SSD kan have gavn af andre 
høreteknologier. Læs mere om Oticon Medicals 
benforankrede høreløsninger og CI på  
www.oticonmedical.com/dk 

Oticon CROS-familien - kort fortalt

VIDSTE DU DET?

*Undtaget Oticon Opn S 3 og Opn Play 2 


