Power
til hjernen

POWER HØRETEKNOLOGI

Få flere detaljer med
- mere power til at deltage

POWER TIL HJERNEN

Din foretrukne
ledsager i hverdagen
De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab,
bruger de samme høreapparater i mange år.
Høreapparaterne bliver en ledsager i hverdagen,
så det er nemt at forstå hvorfor. Men teknologien
udvikles hurtigt, og det kan være værd at følge
med udviklingen. Den nye viden og teknologi kan
give dig nye fordele og en klart forbedret hørelse.
Så hvorfor ikke tage springet og prøve det nye
Oticon Dynamo? Med Oticons BrainHearing™teknologi, kan vi hjælpe dig til at få en nem
overgang til en ny og bedre lydoplevelse.

Nogle af de fordele, du får med
Oticon Dynamo:

 Du kan deltage mere aktivt, da det bliver
nemmere at få lydene til at give mening.

 Du kan høre højfrekvente lyde som “s” og “t”.
 Du kan nemmere deltage i samtalen,

da du kan høre flere detaljer i tale end før.

 Lyden kan indstilles efter dit ønske.
 Du kan tale i telefon og give et knus,
uden at apparaterne hyler.

 Du får en løsning, du kan stole på 24/7,
uanset vejrforhold og/eller aktivitet.

BrainHearing™-teknologi
– får lyde til at give bedre mening
Vi hører med hjernen, ikke med ørerne. Ørerne
opfanger lyde, og din hjerne oversætter disse lyde,
så de giver mening.
Når du har et høretab, mister du evnen til at
opfange visse lyde. Dette gør, at din hjerne skal
“udfylde hullerne” og gætte, hvad der bliver sagt.
Dette gælder i endnu højere grad, når du har et
kraftigt høretab. Det betyder, at det kan være
ekstremt vanskeligt og ikke mindst trættende at
følge med i det, der sker omkring dig.
Oticons unikke og innovative BrainHearing™teknologi fokuserer på at give din hjerne et så
klart signal som muligt, så det bliver nemmere
at få lydene til at give mening. Du vil opleve, at
du får en mere naturlig lytteoplevelse og bedre
taleforståelse med mindre anstrengelse.

FLYT & BESKYT TALE

Flere detaljer i tale
end tidligere

Sådan fungerer det
dB HL 0

Trin 1: Flyt “Rescue”
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At kunne opfange så mange detaljer i tale og
kunne registrere forskellene i folks stemmer,
taleintensitet og afstand er altafgørende for
en god taleforståelse. Dette forbedrer dine
muligheder for at deltage aktivt og frit i samtaler
og andre sociale situationer.
Oticon Dynamo tilbyder en unik tilgang til
lydprocessering. Oticons innovative frekvensforskydnings-teknologi, Speech Rescue™,
arbejder sammen med Oticons avancerede
kompressionssystem, Speech Guard E, for at
forbedre taleforståelsen ved at give dig flere
detaljer i tale end tidligere.
Speech Rescue sikrer, at du får tilgang til alle
højfrekvente lyde, fx svage konsonanter som
“s” and “t”, samtidig med at Speech Guard E
beskytter de vigtige detaljer i talen. Sammen
hjælper de dig til at opfatte tale mere tydeligt
og gør det nemmere for din hjerne at afkode,
hvad der bliver sagt - selv i støjende omgivelser.
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Trin 2: Beskyt “Guard”
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Oticon Dynamo lydprocessering
Trin 1 Flyt “Rescue”: Speech Rescue™ flytter lydene
fra højfrekvensen til et høreområde, hvor du kan høre
dem.
Trin 2 Beskyt “Guard”: Speech Guard E forstærker
herefter de højfrekvente lyde og beskytter de dynamiske
detaljer i tale, så de flyttede lyde fremstår mere klare.

INDIVIDUALISERING

Lyde, indstillet efter
dit ønske
Spring ud i det
Enhver mulighed for at forbedre din hørelse er
værd at udforske. Et skift til ny teknologi kræver
altid en vis tilvænningstid, men det kan betale sig
at være tålmodig. I sidste ende vil du blive glad
for de fordele, du får med bedre lydkvalitet og
forbedret taleforståelse.
Når du afprøver nye høreapparater, skal din
hjerne arbejde hårdere for at vænne sig til den
nye teknologi og lyd. I starten kan det føles
som om forskellen er for stor. Oticons unikke
BrainHearing-teknologi er designet, så du
nemmere vænner dig til dine nye høreapparater
og lydene giver bedre mening.
Få skræddersyet lyden til dine behov
Man har tidligere gået ud fra, at de samme
indstillinger passer til alle med samme høretab.

Men, der er ikke to personer, som ønsker at høre
lyde på samme måde, primært fordi hjerner
opfatter lydene forskelligt.
Med YouMatic, som bruges til individuel indstilling
af Oticon Dynamo, kan lydene skræddersys efter
dine personlige lyttepræferencer og behov.
I sidste ende bliver det nemmere for dig at vænne
dig til en ny, mere detaljeret lyd og du får en mere
naturlig lytteoplevelse.
Oplevelsen ved at skifte til
Dynamo høreapparater
Tilfredshed

Tidligere
høreapparater

NYE
høreapparater
Person A
Person B
Person C
Tilvænningstid

Grafen viser eksempler for tre forskellige personer og
hvordan deres tilfredshed bliver større over tid, når de
vænner sig til nye høreapparater.

EFFEKTIV KONTROL

Knus & kram
uden hyl
Oticon Dynamo er et kraftigt høreapparat, som
giver dig maksimal power, uden at du skal gå på
kompromis med lydkvaliteteten.
Inium Sense feedback shieldSP er én af grundene.
Dette nye effektive feedback-system giver dig
mulighed for at nyde livet uden at bekymre dig om
generende – og nogle gange pinlige – hyletoner.
Det betyder, at uanset om du taler i telefon,
giver en ven et knus eller sidder og spiser,
kan du roligt stole på apparaterne og leve livet
fuldt ud.

PÅLIDELIGHED

En pålidelig
ledsager, som gør
hverdagen nemmere
Når du har brug for høreapparater på fuld tid, skal
de være pålidelige, robuste og nemme at bruge,
uanset hvilken livsstil, du har.
Oticon Dynamo er en pålidelig ledsager,
du kan regne med.
• Nano-coated og IP58-klassificeret
Det betyder, at apparatet kan modstå støv
og er vandafvisende.
• Biokompatibelt og allergivenligt
Det indholder ingen skadelige stoffer
som ftalater og nikkel.
• Ergonomisk design
Det er hurtigt og nemt at betjene med det
brugervenlige volumenkontrolhjul, så du kan
justere lydstyrken til dit foretrukne niveau
hurtigt og nemt. Det har også en forhøjet
programknap, som gør den nem at finde og
betjene.

DESIGN & TILBEHØR
Mikrofon

Hold dig
i forbindelse
med omverdenen
Med Oticon ConnectLine vil du hurtigt opleve, at
det bliver nemmere at lytte og kommunikere på
arbejde, derhjemme og socialt.
Hvad er ConnectLine?
ConnectLine er en række tilbehør, der kan give dig
forbindelse til et bredt udvalg af kommunikationsog underholdningsenheder. Det gør dine Dynamo
høreapparater til et trådløst headset via Streamer
Pro.
Telefonsamtaler, samtaler på tomandshånd,
at se fjernsyn, lytte til musik, videochat og
meget mere. Alt bliver meget nemmere og
mindre anstrengende.
Med Streamer Pro og den gratis ConnectLine
App kan du også bruge din iPhone®, iPad®,
iPod touch®, Android™ smartphone eller tablet
til at betjene dine Dynamo høreapparater og
ConnectLine-enheder på en diskret måde.

ANDROID-APP PÅ

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke
tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
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Diskret og komfortabelt design
Oticon Dynamo er et lille høreapparat med fuld
power. Det moderne design giver et diskret
høreapparat, som er behageligt at gå med,
og som er det mindste apparat, som fås med
et størrelse 13-batteri.
Sæt farve på tilværelsen
Dynamo fås i syv farver. Det giver dig frit valg
til at vælge den farve, som bedst passer til din
hud- eller hårfarve og din personlige stil.

youtube.com/OticonPeopleFirst
facebook.dk/OticonPeopleFirst

www.oticon.dk
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Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder for
at kommunikere naturligt
og deltage aktivt

