
Få adgang til    
hele lydbilledet
med et høreapparat, som  
støtter hjernens naturlige  
måde at arbejde på



Lidt er ikke nok for din hjerne
Har du nogensinde tænkt, at det ville være 
fantastisk at kunne høre mere af det, der fore-
går omkring dig? Det er ikke muligt med traditio-
nelle høreapparater, da de er udviklet til kun at 
fokusere på tale, som kommer forfra. Men det er 
ikke en optimal måde, at behandle høretab på.

Med et så begrænset lydbillede bliver det van-
skeligt at følge med i en samtale. Og det er stort 
se umuligt at høre baggrundslyde – hvilket er 
vitalt for at høre naturligt. Og vigtigst af alt, 
et begrænset lydbillede forhindrer din hjerne 
i at få de lydinformationer, den har brug for. 

Din hjerne har brug for adgang til mere
Lydbilledet omkring dig ændres konstant på en 
uforudsigelig måde – hvorend du befinder dig. 
Og det indeholder langt mere end bare tale. 
Din hjerne har udviklet sig til at håndtere denne 
kompleksitet og få det hele til at give mening.

I Oticon fokuserer vi på at forstå hjernen bedre 
og på at udvikle teknologi, som støtter den. 
Ny forskning viser, at hjernen har brug for det 
komplette lydbillede for at få lydene til at give 
mening på en naturlig måde.*

Det er tid til
at få mere ud af livet

* O’Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

Du hører med hjernen, ikke med dine ører. 
Dine ører opfanger lydene, så din hjerne kan 
identificere og lokalisere dem og beslutte, 
hvilke man vil lytte til.

VIDSTE DU DET?



Oticon More giver dig mulighed for at opleve 
det fulde lydbillede og alle dets detaljer 
Oticon More er indbegrebet af vores  
BrainHearing™-filosofi. Det betyder, at det  
støtter hjernen ved at give adgang til det  
fulde lydbillede.

Vores mest intelligente microchip nogensinde – 
Polaris™ – gør det muligt for  Oticon More at 
benytte banebrydende ny teknologi: Deep Neural 
Network (DNN). Den efterligner måden, hjernen 
arbejder på og har lært at genkende forskellige 
lyde ned til mindste detalje – så den ved, hvor-
dan de ideelt skal lyde.

Resultatet er en mere naturlig gengivelse af alle 
lyde i et klart, komplet og balanceret lydbillede – 
så du får mere ud af enhver lyttesituation.

Oticon More™  
et høreapparat, som er 
udviklet til at støtte  
din hjerne

Drevet af Deep Neural Network
DNN er en teknologi, vi har oplært med  
12 millioner lydbilleder fra det virkelige liv.  
Denne indbyggede intelligens sikrer, at hver 
enkelt lyd gengives detaljeret og klar. 



Hør mere
med mindre 
anstrengelse

Jeg synes, at lydkvaliteten i disse 
høreapparater er utroligt god.

Det var nemmere at deltage i 
samtalen ved bordet, uden at miste 
fornemmelsen af lydene rundt 
omkring en.

Berit, Oticon More-bruger

Disse udsagn repræsenterer de enkelte brugeres holdninger 
og erfaringer og er ikke nødvendigvis gældende for andre. 
Referencerne er ikke betalt og er ikke en garanti for frem-
tidig succes hos andre individer. 

Der er bevis for, at det bliver væsentlig 
nemmere for din hjerne
Gennem studier kan vi se, at Oticon More gør 
lyde op til 60 % klarere for hjernen.* Det viser 
præcist hvor meget nemmere det bliver at høre 
lydene omkring dig.

Rent faktisk, sammenlignet med vores bedste 
høreapparat til nu, vil du høre og forstå 15 % 
mere af det, der bliver sagt, hvilket vil hjælpe 
dig  i at huske mere af det senere.*

Der var mange flere ‘mindre’ lyde 
[…] som jeg normalt ikke ville
reagere på.

Lone, Oticon More-bruger

Ketty, Oticon More-bruger

Pludselig kunne jeg tale med alle 
[ved bordet].  

Jeg oplevede, at jeg kunne høre, 
hvad der skete omkring mig.
Det var meget rart. 

*  Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). 
Oticon More klinisk evidens. Oticon Whitepaper.



Med Oticon More kan du streame lyd i høj 
kvalitet fra dine foretrukne enheder.

Opret forbindelse til dine
foretrukne enheder

Oticon ON – nem betjening via en app 
Med Oticon ON kan du tilpasse lytteoplevelsen 
efter dine ønsker via den nye streaming equalizer, 
som gør det muligt at finjustere lyden, imens du 
streamer. Du kan også justere lydstyrken, skifte 
program, tjekke batteriniveauet og betjene andre 
Oticon-enheder. Den indeholder også funktionen  
“Find mine høreapparater”.

Du kan finde mere information på
oticon.dk/connectivity

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. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.”

Stream direkte fra iPhone® og Android™
Nyd streaming direkte fra iPhone, iPad® og 
Android-enheder.*

Foretag håndfrie samtaler fra enhver 
smartphone
Brug ConnectClip til at føre håndfrie telefon-
samtaler fra enhver moderne smartphone.

Stream lyd fra dit tv
Med Oticons TV Adapter kan du streame lyd 
direkte fra dit tv.

Tilslut en partnermikrofon
Du kan trådløst streame tale direkte til dine 
høre aparater via ConnectClip.

* Android-enheder skal supportere Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) 
for at kunne streame direkte til Oticon More. Du kan finde mere information på 
oticon.dk/compatibility.



Find den rette farve til dig
Oticon More fås i otte attraktive farver. Du kan 
matche din hud- eller hårfarve eller vise dem 
frem, som med andre moderne wearables 
(kropsbåren teknologi).

Få mere 
kvalitet i dit liv 

Power til hele dagen. Hver dag
Det genopladelige Oticon More leveres med en 
elegant oplader. Det tager kun tre timer at lade 
batteriet op til en hel dags brug – inkl. streaming 
fra andre enheder.*

• Ingen batterier, der skal bortskaffes 
   = mindre besvær.
•  Hurtig genopladning på 30 minutter 

giver power til seks timers brug.
• Praktisk, nemt at bruge og pålideligt.

Tal med din hørespecialist 
for at høre, hvilken forskel 
Oticon More kan gøre for dig 
eller besøg oticon.dk/more

* Litium-ion-batteriets ydelse varierer afhængig af høretab, 
livsstil og streaming.

CO79
Hear Pink

CO90
Chroma Beige

CO94
Terracotta

CO93
Chestnut Brown

CO44
Silver

CO63
Diamond Black

CO92
Steel Grey 

CO91
Silver Grey



Kontakt din lokale hørespecialist:
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oticon.dk/more


