
People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively
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Power 
voor uw hersenen

Geniet van meer details in spraak 
- meer Power om deel te nemen aan het leven
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We horen met onze hersenen, niet met onze oren. 
De oren vangen geluiden op en sturen deze naar  
de hersenen, waar ze in betekenis worden omgezet.   

Als u een gehoorverlies heeft, hebben uw oren 
moeite met het opvangen van geluiden en proberen 
uw hersenen de lacunes op te vullen. Dit geldt 
nog veel sterker voor ernstig tot zeer ernstig 
slechthorenden.  Het kan dus heel erg moeilijk  
en zelfs vermoeiend zijn om te volgen wat er 
rondom u gebeurt. 

De unieke en innovatieve BrainHearing™-
technologie van Oticon focust op het leveren van  
een zo helder mogelijk signaal aan de hersenen 
zodat deze het geluid kunnen begrijpen. U kunt 
profiteren van een natuurlijkere luisterervaring  
en beter spraakverstaan met minder inspanning. 

BrainHearing™-technologie 
– het begrijpen van geluid

Enkele voordelen die Oticon Dynamo biedt:

P     Actiever aan het leven deelnemen door het 
beter begrijpen van spraak 

P     Hoor hoogfrequente geluiden zoals "s" en "t" 

P     Doordat u meer details in spraak dan 
ooit tevoren hoort, kunt u gemakkelijker 
gesprekken voeren

P     Een luisterervaring die is aangepast aan uw 
persoonlijke geluidsvoorkeuren

P     Omhelzen en telefoneren zonder vervelend 
gefluit

P     Een metgezel waar u 24/7 op kunt vertrouwen, 
ongeacht de weersomstandigheden of 
activiteiten  

Uw beste dagelijkse 
metgezel

POWER VOOR UW HERSENEN

De meeste mensen met ernstig tot zeer ernstig 
gehoorverlies gebruiken jarenlang dezelfde 
hoortoestellen. Aangezien uw hoortoestellen 
een dagelijkse metgezel worden, is dit goed te 
begrijpen. Technologie ontwikkelt zich echter  
snel en het is de moeite waard gelijke tred te 
houden met deze ontwikkelingen: ze kunnen 
nieuwe voordelen en grote verbeteringen voor  
uw gehoor bieden. 

Dus waarom waagt u de sprong niet? En ervaar  
de nieuwe Oticon Dynamo. Met Oticons 
BrainHearing™-technologie kunnen wij u helpen  
de overstap naar een nieuwe en rijkere geluidser-
varing te vergemakkelijken. 
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RESCUE & GUARD VOOR SPRAAK

Meer details in spraak 
dan ooit tevoren

Het opvangen van zoveel mogelijk details 
in spraak en het vermogen om variaties in 
stemmen, spraakintensiteit en afstand te 
ervaren is essentieel bij het verstaan van  
spraak. Het stelt u in staat actiever deel te 
nemen aan sociale situaties en gesprekken  
en vrijer te communiceren.

Oticon Dynamo biedt een unieke benadering 
van geluidsverwerking. Oticons innovatieve 
frequentieverlagingstechnologie, Speech 
Rescue™, werkt in combinatie met Oticons 
geavanceerde compressiesysteem, Speech 
Guard E, om het verstaan van spraak te 
verbeteren door u meer details in spraak  
dan ooit tevoren te geven.

Speech Rescue zorgt dat u volledige toegang tot 
hoogfrequente geluiden heeft, zoals de zachtere 
medeklinkers "s" en "t", terwijl Speech Guard E  
zorgt voor het behoud van de belangrijke details  
in spraak. Samen helpen zij u om spraak duidelijker 
waar te nemen en maken zij het eenvoudiger 
voor uw hersenen om te decoderen wat er wordt 
gezegd, zelfs in luidruchtige omgevingen.

Stap 1 "Rescue": Speech Rescue verplaatst 
hoogfrequente geluiden naar uw gehoorbereik 
 zodat ze hoorbaar voor u worden. 

Stap 2 "Guard": Vervolgens worden de hoogfrequente 
geluiden versterkt met Speech Guard E en de dynamische 
details in spraak beschermd om de behouden klanken 
duidelijker te laten klinken.



Het veranderingstraject naar 
Dynamo hoortoestellen

manier horen. Dit ligt met name aan het feit 
dat onze hersenen geluiden op verschillende 
manieren interpreteren. 

Met YouMatic, de personalisatietool die bij Oticon 
Dynamo wordt gebruikt, kan het geluid worden 
afgestemd op uw persoonlijke luistervoorkeuren en 
-behoeften. Dit maakt het uiteindelijk eenvoudiger 
voor u om te wennen aan een nieuw, verrijkt geluid 
en geeft u een natuurlijkere luisterervaring.

Tevredenheid

Vorig 
hoortoestel

NIEUW
hoortoestel

Persoon A
Persoon B
Persoon C

Gewenningstijd

De grafiek toont voorbeelden van drie verschillende 
mensen en hoe hun tevredenheid in de loop van de tijd 
toeneemt bij het wennen aan nieuwe hoortoestellen. 

PERSONALISATIE

Hoor geluid 
naar uw voorkeur

Neem een berekende sprong
Alle mogelijkheden om uw gehoor te verbeteren 
zijn het verkennen waard. De overstap naar 
nieuwe technologie vergt altijd enige gewenning, 
maar geduld hebben kan lonen. U zult uiteindelijk 
kunnen genieten van alle voordelen van een 
betere geluidskwaliteit en beter spraakverstaan. 

Als u nieuwe hoortoestellen uitprobeert moeten 
uw hersenen harder werken om zich aan de nieuwe 
technologie en het geluid aan te passen. In het begin 
kan dit allemaal heel anders klinken. Oticons unieke 
BrainHearing™-technologie is ontworpen om het 
wennen aan nieuwe hoortoestellen gemakkelijker  
te maken door u te helpen geluid beter te begrijpen. 

Geluid dat is afgestemd op uw behoeften 
Gewone hoortoestellen gaan ervan uit dat 
dezelfde instellingen voor iedereen werken. 
Maar geen enkele persoon wil geluid op dezelfde 



Oticon Dynamo is een krachtig hoortoestel dat  
u voorziet van maximale power zonder afbreuk  
 te doen aan een hoogwaardige geluidskwaliteit. 

Een van de redenen hiervoor is Inium Sense 
feedback shieldSP. Met deze nieuwe en effectieve 
feedbackregeling kunt u genieten van het dagelijks 
leven zonder u zorgen te hoeven maken over 
vervelend en soms gênant gefluit. U kunt dus met 
een gerust hart comfortabel telefoneren, vrienden 
omhelzen of eten en volop van het leven genieten. 

Omhelzen en kussen
zonder feedback

Een betrouwbare  
metgezel om het dagelijks 
leven eenvoudiger te maken

EFFECTIEVE FEEDBACKREGELING BETROUWBAARHEID

Als u uw hoortoestellen de hele dag draagt 
moeten ze robuust, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk zijn, ongeacht uw levensstijl.

Oticon Dynamo is een betrouwbare metgezel 
waar u altijd op kunt rekenen:

• met nano-coating en IP58-classificatie - 
garandeert dat de hoortoestellen bestand  
zijn tegen blootstelling aan stof en water. 

• volledig huidvriendelijk en hypoallergeen - bevat 
geen schadelijke stoffen zoals ftalaat en nikkel. 

• zeer ergonomisch, snel en eenvoudig te bedienen 
- met een gebruiksvriendelijke volumeregelaar 
om het volume snel en gemakkelijk op uw 
gewenste niveau in te stellen. Oticon Dynamo 
is tevens voorzien van een ietwat verhoogde 
programmaknop, zodat u de knop makkelijk kunt 
vinden en bedienen.
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Discreet ontwerp voor een comfortabel te 
dragen toestel

ONTWERP EN CONNECTIVITEIT
Mic

Telefoon TV

Mobiele  
telefoonMuziek

App

Ringleiding FM

Computer

In contact blijven met 
de wereld om u heen

Met Oticon ConnectLine, merkt u al snel hoe
luister- en communicatie-ervaringen op het werk, 
thuis en in sociale situaties verbeteren.

Wat is ConnectLine?
ConnectLine is een reeks apparaten die u helpen te 
verbinden met een groot aantal communicatie- en 
entertainment-toepassingen, zodat uw Dynamo 
via Streamer Pro als een persoonlijke draadloze 
headset functioneert. 
 
Telefoongesprekken, één-op-één gesprekken in 
rumoerige omgevingen, televisiekijken, naar muziek 
luisteren, videochatten enzovoorts worden gemak-
kelijker en minder vermoeiend. 

Met behulp van uw iPhone®, iPad®, iPod 
touch®, Android™ smartphone of tablet kunnen 
uw Dynamo hoortoestellen en ConnectLine-
apparaten discreet bediend worden met Streamer 
Pro en de gratis ConnectLine App. 

De NIEUWE Oticon Dynamo is een klein en krachtig 
hoortoestel. Het is het kleinste hoortoestel met 
batterijtype 13, dat zorgt voor een discreet en 
comfortabel te dragen toestel. 
 
Geef uw leven kleur 
Dynamo is verkrijgbaar in zeven kleuren. U kunt 
dus de kleur kiezen die het beste bij uw huids- en 
haarkleur en persoonlijke stijl past.


