On aika saada
enemmän irti
elämästä
Enemmän ääniä. Enemmän
musiikkia. Enemmän vapautta.

Kuule koko
äänimaailma

Vähemmän ääniä ei ole tarpeeksi aivoillesi
Oletko koskaan ajatellut, kuinka hienoa olisi
kuulla enemmän mitä ympärilläsi tapahtuu?
Perinteisillä kuulokojeilla tähän ei ole ollut
mahdollisuutta, koska ne on suunniteltu keskittymään ainoastaan edestä tulevaan puheeseen.
Tämä ei kuitenkaan ole ihanteellinen tapa
hoitaa kuulonalenemaa.
Kun äänimaisema on rajallinen, keskustelujen
seuraamisesta tulee vaikeaa. Lisäksi on lähes
mahdotonta kuulla taustalta tulevia ääniä, jotka
ovat olennaisia luonnolliselle kuulemiselle. Mikä
tärkeintä, rajallinen äänimaisema estää aivojasi
saamasta niiden tarvitseman ääni-informaation.

Aivosi tarvitsevat enemmän
Ympärilläsi oleva äänimaisema muuttuu
jatkuvasti ennalta arvaamattomalla tavalla,
missä ikinä kuljetkin. Se myös sisältää niin
paljon muutakin kuin vain puhetta. Aivot ovat
kehittyneet käsittelemään tätä äänten
moninaisuutta ja löytämään siitä merkityksiä.
Me Oticonilla pyrimme ymmärtämään aivoja
paremmin ja kehittämään teknologiaa, joka
tukee niitä. Uusimmat tutkimukset osoittavat,
että aivot tarvitsevat pääsyn koko äänimaisemaan tulkitakseen ääniä luonnollisesti.*
TIESITKÖ?
Kuulet aivoillasi, et korvillasi. Korvat poimivat
ääniä, jotka aivot tunnistavat, paikantavat ja
tekevät päätöksen, mitä niistä kuunnella.

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

Oticon More™
Kuulokoje, joka
on suunniteltu
tukemaan aivoja

Oticon More antaa mahdollisuuden kokea
koko äänimaiseman kaikkine sävyineen
Oticon More toteuttaa BrainHearing™filosofiaamme. Tämä tarkoittaa, että se
tukee aivojasi antamalla niille pääsyn koko
äänimaisemaan.
Tähän saakka älykkäin mikrosirumme –
Polaris™– mahdollistaa Oticon Morelle uuden,
edistyksellisen teknologian hyödyntämisen:
syvä neuroverkosto (DNN). Se jäljittelee aivojen
tapaa toimia. Se on opetettu tunnistamaan
tarkasti erilaisia ääniä tietäen, miltä niiden
pitäisi ihanteellisimmillaan kuulostaa.
Tuloksena on luonnollisempi käsitys eri äänistä
selkeänä, täydellisenä ja tasapainoisena
kokonaisuutena. Näin saat enemmän irti
jokaisesta kuuntelutilanteesta.

Tehoa syvästä neuroverkostosta
DNN on teknologia, jota on koulutettu 12
miljoonalla tosielämän äänimaisemalla. Sen
sisältämä älykkyys takaa, että jokainen ääni
välitetään tarkasti ja selkeästi.

Todistetusti
parempaa ääntä

vastaajaa

vastaajasta suosi
Oticon Morea

Oticon More menestyy tutkimuksesta
toiseen*
Uskomattomat tutkimustulokset kilpailijoiden
kuulokojeisiin verrattuna osoittavat, että
Oticon More -kuulokojeilla:
• Kuulet keskustelukumppanisi erittäin hyvin,
mikä auttaa seuraamaan keskustelua.
• Kuulet myös muita ihmisiä ympärilläsi paljon
helpommin, joten sinun ei tarvitse kääntää
päätäsi ja voit siirtyä keskustelusta toiseen
luonnollisesti.
• Olet paremmin tietoinen muista ympärilläsi
tapahtuvista asioista, kuten ihmisistä, jotka
yrittävät saada huomiosi tai linnun laulusta.
• Saat äänet selkeämpänä paljon nopeammin
aina, kun ääniympäristö muuttuu. Toisten
valmistajien kojeilla voit joissain tapauksissa
joutua odottamaan yli 20 sekuntia*

*Santurette et al 2021
**Man et al 2021

Kahdeksan vastaajaa kymmenestä
suosi Oticon Moren äänenlaatua eri
kuuntelutilanteissa, kuten vilkkaassa
kahvilassa, kuunneltaessa kasvomaskin
takaa tulevaa puhetta ja musiikkia –
oli kyseessä sitten kuoro, orkesteri tai
rockbändi.**

Minusta näiden kuulokojeiden
äänenlaatu on hämmästyttävän hyvä.
Minun oli helpompaa osallistua
pöydän ympärillä tapahtuvaan
keskusteluun, ilman että menetin
käsityksen taustalla kuuluvista äänistä.
Berit, Oticon More -käyttäjä

Mielipide on ainoastaan henkilön oma, eikä välttämättä
edusta muiden käyttäjien kokemusta. Mielipiteestä ei
ole maksettu, eikä sitä voida pitää ennusteena muiden
henkilöiden tulevista kokemuksista tai onnistumisista.

Herätä musiikki
jälleen henkiin

Herätä kuulosi eloon uskomattomalla
äänenlaadulla
Oticon Moren ensiluokkainen äänenlaatu antaa
sinun nauttia jälleen elämääsi kuuluvista äänistä.
Olemme kehittäneet uuden mullistavan
musiikkiohjelman erityisesti musiikkia
harrastaville: Oticon MyMusic. Yhdessä erilaisista
kuulonalenemista kärsivien musiikinharrastajien
kanssa kehitetty Oticon MyMusic tarjoaa
kristallinkirkkaat äänet, juuri niin kuin haluat ne
kuulla. Kuuntelit sitten elävää musiikkia tai
suoratoistettua ääntä laitteesta, ohjelman
asetukset on optimoitu niin, että saat parhaan
mahdollisen äänenlaadun.

Oticon MyMusic
Musiikkiohjelma on helppo
ottaa käyttöön puhelimesi
Oticon ON -sovelluksella, kunhan
audiologisi on aktivoinut sen
kuulokojeisiisi.

Yhdistä
suosikkilaitteisiisi
Oticon Morella voit nauttia korkealaatuista
äänen suoratoistoa suosikkilaitteistasi

Suoratoista ääntä iPhone® ja Android™
-laitteista
Nauti korkealaatuisesta suoratoistosta iPhone,
iPad® ja Android-laitteista.*
Soita handsfree-puheluita mistä tahansa
älypuhelimesta
Käytä ConnectClipiä soittaaksesi handsfree-puheluita mistä tahansa modernista älypuhelimesta.
Suoratoista television äänet
Oticonin TV-sovittimella voit suoratoistaa television
äänet suoraan kuulokojeisiisi.
Yhdistä etämikrofoniin
Suoratoista puhujan ääni langattomasti kuulokojeisiisi
ConnectClipin avulla.

Oticon ON -sovellus – hallinta hyppysissäsi
Oticon ON antaa sinun yksilöidä kuuntelukokemuksesi uudella suoratoiston taajuuskorjaimella,
jolla voit hienosäätää suoratoistettavaa ääntä.
Lisäksi voit säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa
ohjelmaa, tarkistaa pariston/akun tason ja hallita
muita Oticon-laitteita. Sovellus sisältää myös
”Etsi kuulokojeeni” -toiminnon.
Lisätietoa löydät osoitteesta
oticon.global/connectivity
Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

*Äänen suoratoisto Oticon Moreen edellyttää, että Android laite tukee äänen
suoratoistoa kuulokojeisiin (ASHA). Lisätietoa on osoitteessa oticon.global/compatibility.

Rajattomasti virtaa
tyylikkäästi

Nauti SmartChargerin tuomasta
vapaudesta
Tämä virtaviivainen laite antaa sinun ladata
kuulokojeita tien päällä, sillä se sisältää
sisäänrakennetun matka-akun kuulokojeiden
lataamiseen. Kestävä ja helppokäyttöinen
kotelo pitää kuulokojeet turvassa kolhuilta, kun
ne eivät ole käytössä. Mikä parasta, laturi auttaa
pitämään kuulokojeet kunnossa kuivaamalla
automaattisesti niiden sisään mahdollisesti
kertyneen kosteuden.

• Lataa kuulokojeet täyteen kolmessa tunnissa
– antaa tehoa koko päiväksi, myös äänen
suoratoistoon muista laitteista*
• 30 minuutin pikalataus tarjoaa virtaa vielä
kuudeksi tunniksi
• Matka-akku lataa kuulokojeet, kun saatavilla
ei ole virtalähdettä – tarjoten vähintään kolme
täyttä latausta
SmartCharger lataa myös kuulokojeesi ollessaan
kytkettynä virtalähteeseen.
Arjen helppoutta pöytälatauslaitteella
Tarjoamme myös tyylikkään pöytälatauslaitteen,
joka on kätevä, helppokäyttöinen ja vakaa. Laita
vain kuulokojeet latauslaitteeseen yöksi ja aamulla
herättyäsi ne on ladattu täyteen päivää varten.*

*Litiumioniakun suorituskyky vaihtelee kuulonaleneman, elämäntyylin ja
suoratoistotavan mukaan.

Valitse sinulle
sopiva malli

Valitse ladattavat akut tai kertakäyttöiset
paristot
Oticon More on saatavissa sekä ladattavilla että
kertakäyttöisillä paristoilla. Monet suosivat
käteviä ladattavia paristoja, sillä niitä ei tarvitse
irrottaa ja ne voidaan ladata yön aikana.
Kuuloalan ammattilainen voi kuitenkin tarjota
sinulle kertakäyttöisillä paristoilla varustetun
Oticon Moren, jos se on sinulle sopivampi.

Löydä itsellesi sopiva väri
Oticon More on saatavissa kahdeksassa houkuttelevassa värissä, jotka sointuvat yhteen ihosi
tai hiustesi kanssa, tai erottuvat selkeästi kuin
modernit puettavat laitteet.
Kysy kuuloalan ammattilaiselta lisää
Oticon Moren hyödyistä sinulle tai käy
osoitteessa oticon.global/more
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Ota yhteyttä lähimpään kuuloalan ammattilaiseen:

oticon.global/more

