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AHO 105 Plus Power is het kleinste toestel ter
wereld met een MPO van 138 dB SPL.

Stel dat u uw ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten een klein, discreet
toestel kunt bieden en hen tegelijkertijd een puur en duidelijk signaal met rijke details
kunt geven voor een authentieke en natuurlijke luisterervaring? Dat is nu mogelijk
met de nieuwe Oticon AHO 105 Plus Power!
Power met hoge natuurgetrouwheid
Plus Power is een opvallend klein, maar zeer krachtig toestel dat uw cliënten hoogwaardige geluidskwaliteit biedt. Met een nieuwe innovatieve luidspreker en 30%
meer verwerkingsvermogen van de Inium Sense processor, kan de AHO 105 Plus
Power een output leveren die super power outputniveaus benadert.
BrainHearingTM met Power
Bovendien kunnen uw cliënten profiteren van BrainHearingTM-technologie. Door de
manier waarop de hersenen geluid begrijpen te ondersteunen, levert Plus Power uw
cliënten een beter gehoor en ondersteuning bij het deelnemen aan gesprekken met
familie en vrienden.

Oriënteren

Herkennen

Onderscheiden

Focussen

Voor het volledige verhaal
over Oticon BrainHearingtechnologie gaat u naar
www.oticon.nl/BrainHearing.

De beste technologieën die BrainHearing ondersteunen
Speech Guard E combineert de bijna lineaire versterking van spraakklanken met snelle compressie. Uw ernstig tot
zeer ernstig slechthorende cliënten kunnen zodoende vertrouwen op de lineaire versterking waaraan ze gewend
zijn en tevens profiteren van de voordelen van snelle compressie. Hierdoor blijven de belangrijke spraaksignalen
behouden en worden de onderbrekingen door plotselinge geluiden geminimaliseerd.
Soft Speech Booster
Stelt uw cliënt in staat om de zachte geluiden, waaruit meer dan 75% van de normale spraak bestaat, te horen.
Geluiden die anders in onduidelijk gemompel over zouden gaan, met name voor ernstig tot zeer ernstig slechthorende gebruikers.
Uitgebreide bandbreedte
Tot wel 10 kHz stelt ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten in staat om met hun restgehoor het geluidsbeeld compleet te maken, wat ook bijdraagt aan een rijke geluidskwaliteit.
Nieuw Inium Sense feedback shield
Zorgt ervoor dat u voldoende output kunt leveren zonder in te leveren aan hoogwaardige geluidskwaliteit.
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Opvallend klein - boordevol
met BrainHearingTM-technologie

Modern, stijlvol ontwerp voor
discrete pasvorm en grote tevredenheid

Uitgebalanceerde luidspreker met
hoge output voor 138 MPO/73 FOG

Dubbele druktoets
voor gebruiksgemak
Robuust, met nano-coating en waterbestendig
(IP58), bestand tegen dagelijkse omstandigheden

1:1
AHO 105 Plus Power
is klein en fijn,
maar zeer krachtig.

Zeg maar dag tegen compromissen
Voor ernstig tot zeer ernstig slechthorenden gaat geluidsversterking doorgaans
gepaard met lagere geluidskwaliteit en grotere toestellen. Dit is een zware tegenvaller.

Maak de overstap makkelijker. Lever geluid waar uw cliënt de voorkeur aan geeft
Overstappen op een nieuw hoortoestel, misschien zelfs wel een nieuwe leverancier, kan een hele uitdaging zijn
voor cliënten met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Dezelfde toestellen worden gemiddeld zo'n 6 à 10
jaar lang gebruikt om de verandering te vermijden*.

Met de nieuwe Plus Power kunt u uw cliënten een klein en discreet en toch zeer
krachtig toestel bieden dat het best bij hun gehoorverlies past - zonder afbreuk te
doen aan geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid.

Met Plus Power kunnen uw cliënten zonder vrees de overstap naar een nieuw toestel maken en zo profiteren van
de nieuwe BrainHearingTM-technologie voor betere hoorbaarheid. Speech Guard E zorgt voor de bijna lineaire
versterking waar zij behoefte aan hebben en met YouMatic kan het toestel worden ingesteld op de individuele
luistervoorkeuren en -behoeften van uw cliënt.

Een nieuwe geluidskwaliteit om aan het leven deel te nemen
Het krachtige Inium Sense platform levert de echte Power van de vertrouwde geluidskwaliteit van de Oticon Alta2. Door de stabiele respons in de lage frequenties
te combineren met de brede bandbreedte, kunnen uw cliënten gebruikmaken van
hun volledige restgehoor voor een sterk verbeterde geluidskwaliteit. Uw cliënten
kunnen de fijnere nuances van taal horen en deelnemen aan gesprekken zonder
dat ze iedere keer moeten raden wat er wordt gezegd.

Zij weten wat zij willen en u kunt hen nu het natuurgetrouwe geluid
geven dat zij willen horen.
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In verbinding
met de wereld

Een familie die hoogwaardige
prestaties levert

Speech Guard E
Registreert en behoudt de fijne structuren
en natuurlijke kenmerken van spraak

•

Spatial Noise Management
Laat beide oren in real-time met de hersenen samenwerken om te helpen bij het
focussen op datgene wat belangrijk is

•

VAC+ met Soft Speech Booster

NIEUW Verbetert verstaanbaarheid van zachte
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Alta2

Nera2

Ria2

spraak op basis van individuele voorkeuren

YouMatic
Ondersteunt de unieke luisterbehoeften en
persoonlijke geluidsvoorkeuren in veranderende luisteromgevingen

Free Focus
Ondersteunt de hersenen bij het focussen
en geeft d.m.v verschillende niveaus van
richtinggevoeligheid voorrang aan spraakinformatie boven achtergrondgeluid

Inium Sense feedback shield

NIEUW Vermindert fluiten beduidend, zonder

afbreuk te doen aan geluidskwaliteit of
comfort

Tinnitus SoundSupport™

NIEUW Behandeling, hulpmiddelen en ondersteu-

ning die specifiek op individuele behoeften
zijn afgestemd*

Zelfs met het best mogelijke toestel zullen omgevingen met veel omgevingsgeluiden nog steeds
een uitdaging vormen voor uw ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten. Plus Power bouwt
voort op krachtige draadloze technologie waarmee uw cliënt kan profiteren van binaurale verwerking en de voordelen van ConnectLine.
ConnectLine verandert de hoortoestellen in een draadloze headset zodat uw cliënt een ongestoord signaal in de hoortoestellen ontvangt. Dit maakt een groot aantal alledaagse activiteiten
zoals televisiekijken, naar muziek luisteren of telefoneren een stuk eenvoudiger. Deze activiteiten
spelen een cruciale rol als uw cliënten zich met de wereld verbonden willen voelen.

AHO 105 Plus Power maakt deel uit van de krachtige
Oticon Performance Line en is beschikbaar in alle
performance categorieën.
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*Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and

youtube.com/OticonPeopleFirst
facebook.com/OticonProfessionals
facebook.com/OticonNL

www.oticon.nl

163151NL / 09.15 Afgedrukt op 100% gerecycled papier

participate actively

