
Täydellinen 
äänimaailma  
käytettävissäsi
Kuulokojeella, joka tukee  
aivojesi normaalia toimintaa



Aivosi eivät tyydy vähempään
Oletko koskaan ajatellut, että olisi mahtavaa 
kuulla enemmän, mitä ympärilläsi tapahtuu? 
Tämä ei ole mahdollista perinteisillä kuuloko-
jeilla, koska ne on suunniteltu keskittymään 
yksinomaan edestäpäin tulevaan puheeseen. 
Tämä ei kuitenkaan ole ihanteellinen tapa 
hoitaa kuulonalenemaa.

Näin rajoitetussa äänimaisemassa keskustelun
seuraaminen vaikeutuu ja taustaäänien kuule-
minen, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnolli-
selle kuulemiselle, on lähes mahdotonta. Mikä 
tärkeintä, rajoitettu äänimaisema estää aivojasi 
saamasta kaiken tarvittavan ääni-informaation, 
jonka ne tarvitsevat. 

Aivosi tarvitsevat enemmän
Ympäröivä äänimaisema muuttuu jatkuvasti 
kaikkialla minne menetkin ja se sisältää paljon 
muutakin kuin vain puhetta. Aivot ovat kehitty-
neet käsittelemään monimutkaisia äänimaise-
mia ja luomaan niistä mielikuvan.

Me Oticonilla yritämme ymmärtää aivojen toi-
mintaa ja kehitämme teknologiaa, joka tukee 
aivojen toimintaa. Uusin tutkimus osoittaa, että 
aivot tarvitsevat pääsyn täydelliseen äänimaise-
maan saadakseen luonnollisesti selvää äänistä*.

On aika saada enemmän 
irti elämästä

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

Kuulet aivoillasi, et korvillasi. 
Korvasi keräävät äänet, jotta aivosi voivat 
tunnistaa ja sijoittaa ne sekä päättää, 
mitä niistä seurata.

TIESITKÖ?



Oticon Morella voit kokea koko  
äänimaiseman rikkaimmillaan 
Oticon More ilmentää BrainHearing™ filosofi-
aamme, mikä tarkoittaa tukea aivoillesi anta-
malla niille pääsyn kaikkiin ympäröiviin ääniin.

Kaikkien aikojen älykkäin mikrosirumme – Polaris™ 
– mahdollistaa Oticon Morelle uuden käänteente-
kevän teknologiamme käytön: Syvä neuroverkosto 
(DNN). Tämä matkii aivojen toimintaa ja se on ope-
tettu tunnistamaan kaikenlaisten äänien hienot 
yksityiskohdat – joten se tietää, miltä niiden tulee 
parhaimmillaan kuulostaa.

Tuloksena on kaikkien äänien luonnollisempi 
toisto selkeänä, täydellisenä ja tasapainoisena – 
näin saat enemmän irti päivittäisissä 
kuuntelutilanteissa.

Oticon More™  
Aivojesi tueksi  
suunniteltu  
kuulokoje

Käytössä syvä neuroverkko  
(Deep Neural Network)
Syvä neuroverkosto (DNN) on teknologia, jolle 
olemme opettaneet 12 miljoonaa tosielämän 
äänimaisemaa. Tämä sisäänrakennettu älykkyys 
takaa sen, että jokainen yksittäinen ääni toiste-
taan yksityiskohtaisesti ja selkeästi. 



Kuule enemmän
vähemmällä vaivalla

Mielestäni äänenlaatu näissä 
kuulokojeissa on uskomattoman 
hyvä.

Oli helpompi osallistua 
keskusteluun pöytäkeskustelussa 
menettämättä ympäröiviä ääniä.

Berit, Oticon More user

Nämä lausunnot edustavat yksittäisten henkilöiden mielipi-
teitä, eivätkä ne välttämättä edusta muiden kokemuksia. 
Lausunnoista ei ole maksettu, eivätkä ne kerro suoritusky-
vystä tai onnistumisesta jatkossa.

Todistetusti auttaa aivojasi kuulemaan
Tutkimukset osottavat, että Oticon More tekee 
äänet aivoille 60% kirkkaammiksi*. Tämä osoit-
taa selkeästi, kuinka paljon helpommaksi ympä-
röivien äänien kuuntelu muuttuu.

Itse asiassa, kun vertaamme tätä edelliseen 
huippukuulokojeeseemme,  kuulet ja saat selvää 
15% enemmän puheesta, joka auttaa sinua 
paremmin painamaan mieleen ja muistamaan 
mistä puhuttiin*. 

On paljon ‘pieniä’ ääniä […], joita 
en normaalisti kuulisi tai joihin en 
reagoisi.

Lone, Oticon More user

Ketty, Oticon More user

Yllättäen pystyin keskustelemaan 
kaikkien kanssa [pöydässä].

Koin kuulevani, mitä ympärillä 
tapahtuu. Se oli todella 
miellyttävää. 

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



Oticon Moreilla voit nauttia korkealaatuisesta 
äänen suoratoistosta lempilaitteiltasi.

Yhdistä
lempilaitteisiisi

Oticon ON app – ohjattavuus ulottuvillasi
Oticon ON tekee kuuntelukokemuksestasi 
yksilöllisen mahdollistamalla suoratoistettavan 
äänen säätämisen. Voit myös säätää voimakkuutta, 
vaihtaa kuunteluohjelmaa, tarkastaa 
virrankulutuksen ja hallinnoida muita 
Oticon -laitteitasi. Se on myös varustettu 
”Etsi kuulokojeeni” toiminnolla.

Lisätietoja yhdistettävyydestä 
oticon.global/connectivity

Apple, Apple logo, iPhone, iPad ja iPod ovat Apple Inc.:in tavaramerkkeijä, jotka on 
rekisteröity U.S.A:ssa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc.:in palvelumerkki. 
Android, Google Play, ja the Google Play logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Suoratoista suoraan iPhone®:sta ja 
Android™;ista
Nauti korkealaatuisesta suoratoistosta suoraan 
iPhone, iPad® ja Android laitteillasi.*

Soita handsfree -puheluita mistä tahansa 
älypuhelimesta
Käytä ConnectClipiä handsfree -puheluihin 
mistä tahansa älypuhelimesta.

Suoratoista ääntä TV:stä
Oticonin TV -sovittimella voit suoratoistaa 
ääntä suoraan televisiostasi.

Yhdistä etämikrofoniin
Kuuntele langattomasti toista henkilöä 
kuulokojeillasi ConnectClipin avulla.

* Android-laitteiden on tuettava äänen suoratoistoa kuulokojeisiin (ASHA) suoran 
suoratoiston sallimiseksi Oticon More -sovellukseen. Lisätietoja löytyy osoitteesta 
oticon.global/compatibility. 



Löydä oma värisi
Oticon Morea on saatavana kahdeksassa 
viehättävässä värissä, jotka sopivat ihosi 
tai hiustesi väriin. Tai se voi näyttää 
uudenaikaiselta puettavalta teknologialta.

Lisää 
laatua elämään

Virtaa koko päiväksi. Joka päivä.
Ladattava Oticon More toimitetaan tyylikkään 
laturin kanssa, joka lataa sen vain kolmessa tun-
nissa, antaen virtaa koko päiväksi – myös silloin, 
kun suoratoistat ääntä muista laitteista.*

•  Ei hävitettäviä paristoja = vähemmän vaivaa
•  Nopea 30 minuutin lataus antaa kuusi 

tuntia lisävirtaa
• Kätevä, helppokäyttöinen, luotettava

Miten Oticon More voi auttaa 
sinua? Keskustele asiantuntijan 
kanssa jo tänään tai käy osoit-
teessa oticon.global/more

*  Litiumioniakun suorituskyky vaihtelee kuulonaleneman,
kuuntelutapojen ja suoratoistokäytön mukaan. 
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Ota yhteyttä paikalliseen kuuloalan ammattilaiseesi:
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