
Det er tid til at få 
mere ud af livet



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

Med et så begrænset lydbillede bliver det 
vanskeligt at følge med i en samtale. Og det 
er stort set umuligt at høre baggrundslyde – 
hvilket er væsentligt 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 ændrer sig 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. 
Forskning viser, at hjernen har brug for det 
komplette lydbillede for at få lydene til at give 
mening på en naturlig måde.*

Få adgang til det 
fulde lydbillede

* 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 du 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: et Deep 
Neural Network (DNN). Det efterligner måden, 
hjernen arbejder på og har lært at genkende  
forskellige lyde ned til mindste detalje – så det 
ved, hvordan 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 et 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 klart. 



ud af

Det er bevist, at lyden
er uovertruff en 

Jeg synes, at lydkvaliteten i disse 
høreapparater er helt fantastisk god.

Det var nemmere at deltage i 
sam talen rundt om bordet, uden at 
gå glip af lydene i baggrunden.

Berit, Oticon More-bruger

Denne udtalelse repræsenterer den enkelte brugers 
holdning og erfaring og er ikke nødvendigvis gældende 
for andre. Udtalelsen er ikke betalt og er ikke en garanti 
for fremtidig succes for andre individer.

I test efter test vinder Oticon More* 
Forbløffende testresultater op imod 
kon kurrenters høreapparater viser, 
at med Oticon More høreapparater:

• kan du høre de personer, du kigger på, 
rigtig godt, hvilket gør det nemmere for 
dig at følge med i samtaler.

• kan du meget nemmere høre andre, der 
taler omkring dig  – du behøver ikke engang 
at dreje hovedet, og du kan helt naturligt 
skifte mellem forskellige samtaler. 

• kan du nemmere blive opmærksom på det, 
der sker omkring dig, som når nogen forsøger 
at fange din opmærksomhed, eller på fugle, 
der synger.

• kan du få et klart lydbillede meget hurtigere, 
hver gang omgivelserne ændrer sig. 
Med konkurrenternes løsning skal du i visse 
tilfælde vente i over 20 sekunder.*

   *Santurette et al 2021
**Man et al 2021

foretrækker 
Oticon More

Otte ud af ti foretrak lydkvaliteten i 
Oticon More i forskellige situationer, 
fx på en travl cafe, i en samtale, 
hvor der blev brugt mundbind og 
når der blev lyttet til musik – hvad 
enten det var et kor, et orkester eller 
et rockband.**



Oticon MyMusic
Det er nemt at aktivere musik-
programmet i appen Oticon ON 
på din telefon – når først din 
hørespecialist har sat det op. 

Bring musikken 
tilbage i livet

Bring nyt liv til din hørelse med en
forbløffende god lydkvalitet
Med den fantastiske lydkvalitet i Oticon More 
kan du fordybe dig helt i lydene i dit liv igen. 

Til kvalitetsbevidste musikfans fås det bane-
brydende musikprogram: Oticon MyMusic. 
Udviklet i samarbejde med musikelskere med 
forskellige typer af høretab, gengiver det lyden 
krystalklart, lige som du ønsker det. Uanset om 
du lytter til live-musik eller streamer musik fra 
en enhed, så er der en dedikeret indstilling, 
som er optimeret til at sikre den bedst mulige 
lydgengivelse. 



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 funk tionen  
“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 streame tale direkte til dine 
høre apparater 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.



• Lader dine høreapparater helt op på tre timer* 
– hvilket gør, at du har strøm til en hel dags brug 
inklusive streaming fra andre enheder.**

• Hurtig opladning på 30 min. giver dig strøm 
til yderligere seks timers brug.***

• Med den indbyggede powerbank kan du oplade 
dine høreapparater, når du ikke har adgang til 
en strømkilde - den har strøm til minimum tre 
fulde opladninger.

Din SmartCharger kan også genoplade dine 
høreapparater, når den er tilsluttet en strømkilde. 

Bordopladeren – en nem hverdagsløsning
Den stilfulde bordoplader er stabil og nem at 
bruge. Du sætter simpelthen bare høreappara-
terne i opladeren om aftenen, og om morgenen 
er apparaterne ladet op og klar til brug hele 
dagen.**

Rigeligt med strøm
i en elegant løsning 

Nyd friheden med en SmartCharger
Denne lækre oplader med en indbygget power-
bank giver dig mulighed for at lade høreappa-
raterne op, når du er på farten. Det robuste og 
brugervenlige design sørger for, at dine høre-
apparater beskyttes mod skrammer og slag, 
når du ikke bruger dem. Desuden sørger den 
for automatisk at affugte høreapparaterne, 
så de fungerer, som de skal. 

      * Tre og en halv time for miniBTE R-modellen.
   **  Litium-ion-batteriets ydelse varierer afhængig af høretab, livsstil og 

streamingvaner.
*** Fem timer for miniBTE R-modellen.



Vælg genopladelige eller engangsbatterier 
Oticon More fås med enten genopladelige eller 
engangsbatterier. Mange foretrækker den 
nemme løsning med genopladelige batterier, 
som ikke skal skiftes, og som kan genoplades 
om natten. Du kan dog også vælge Oticon More 
med engangsbatterier, hvis du foretrækker det. 

Vælg en model 
som passer dig

Vælg den rette model og farve til dig
Oticon More fås i forskellige modeller, 
som dækker milde til meget kraftige høretab. 
De fås i otte attraktive farver, så de kan matche 
din hud- eller hårfarve eller skille sig ud som 
andre moderne wearables (kropsbåren teknologi).

Kontakt din hørespecialist i dag for at få mere at 
vide om, hvad Oticon More kan gøre for dig eller 
læs mere på oticon.dk/more
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Kontakt din lokale hørespecialist:
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