
Het is tijd om 
meer uit het 
leven te halen
Meer geluid. Meer muziek. 
Meer vrijheid.



Minder geluid is niet genoeg voor 
uw hersenen
Heeft u ooit gedacht hoe fijn het zou zijn om 
meer te horen van wat er om u heen gebeurt? 
Dit is niet mogelijk met gangbare hoortoestellen, 
want deze zijn namelijk ontworpen om zich uit-
sluitend te richten op spraak die van voren komt. 
Maar dit is geen ideale manier om gehoorverlies 
te behandelen.

Met zo'n beperkte geluidsscène, wordt het
lastig om gesprekken te volgen. En het is 
vrijwel onmogelijk om achtergrondgeluiden 
te horen die essentieel zijn om natuurlijk te 
kunnen horen. Belangrijker nog, een beperkte 
geluidsscène voorkomt dat uw hersenen de 
geluidsinformatie ontvangen die ze nodig hebben. 

Uw hersenen hebben toegang nodig tot meer
Waar u ook gaat, de geluidsscène om u heen 
verandert continu op onvoorspelbare wijze. 
En deze bevat veel meer rijkdom dan alleen 
maar spraak. Daarom hebben uw hersenen zich 
ontwikkeld om al deze complexiteit aan te 
kunnen en er betekenis uit te halen.

Bij Oticon zijn we erop gefocust de hersenen 
beter te begrijpen en ontwikkelen we technologie 
die de hersenen ondersteunen. Nieuw onder-
zoek laat zien dat de hersenen toegang nodig 
hebben tot de volledige geluidsscène om op 
natuurlijke wijze geluiden te begrijpen.*

Toegang tot de volledige 
geluidsscène

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

U hoort met uw hersenen, niet met uw oren. 
Uw oren vangen geluiden op, zodat uw hersenen 
ze kunnen identificeren, lokaliseren en bepalen 
naar welke geluiden u wilt luisteren.

WIST U DAT?



Oticon More laat u de volledige  
geluidsscène in al zijn rijkdom ervaren
Oticon More belichaamt onze BrainHearing™  
filosofie. Dat wil zeggen dat uw hersenen worden 
ondersteund door ze toegang te bieden tot de 
volledige geluidsscène.

Onze meest intelligente microchip ooit, 
Polaris™, stelt Oticon More in staat van 
baanbrekende nieuwe technologie gebruik  
te maken: een Deep Neural Network (DNN).  
Dit imiteert hoe de hersenen werken en heeft 
geleerd allerlei geluiden tot in de kleinste 
details te herkennen. Daarom weet het hoe  
ze in het ideale geval moeten klinken.

Het resultaat is een natuurlijkere weergave van 
alle geluiden in een heldere, volledige en geba-
lanceerde geluidsscène; hiermee haalt u dus 
meer uit elke luistersituatie.

Oticon More™  
Een hoortoestel ontworpen 
om uw hersenen te 
ondersteunen

Mogelijk gemaakt door een  
Deep Neural Network
Het DNN is een technologie die we met 12 miljoen 
geluidsscènes uit het echte leven hebben 
getraind. Deze ingebouwde intelligentie zorgt 
ervoor dat elk individueel geluid in detail en  
helder wordt geleverd. 



van de

Geeft u bewezen 
superieur geluid 

Berit, Oticon More gebruiker

Deze testimonial geeft slechts de mening van de 
betreffende persoon weer en er kan niet aangenomen 
worden dat deze representatief is voor de ervaringen van 
anderen. Er is niet betaald voor de testimonial en deze is 
mogelijk niet indicatief voor de toekomstige prestatie of het 
succes van andere personen.

Onderzoek na onderzoek zegeviert 
Oticon More*
Verbazingwekkende onderzoeksresultaten ver-
geleken met hoortoestellen van concurrenten 
tonen aan, dat met Oticon More hoortoestellen:

• U de mensen waar u naar kijkt heel goed kunt 
horen, zodat u gesprekken kunt volgen

• U veel gemakkelijker andere mensen om u 
heen kunt horen praten, zodat u uw hoofd niet 
hoeft te draaien en op natuurlijke wijze tussen 
verschillende gesprekken kunt wisselen 

• U zich beter bewust bent van andere dingen die 
om u heen gebeuren, zoals mensen 
die uw aandacht vragen, of vogels die zingen

• U veel sneller een helderder geluid kunt krij-
gen telkens als de geluidsomgeving verandert. 
Terwijl u daar bij concurrenten soms meer dan 
20 seconden op moet wachten**

   *Santurette et al 2021
**Man et al 2021

mensen verkiezen 
Oticon More

Acht van de 10 mensen verkozen de 
geluidskwaliteit van Oticon More in 
verschillende situaties waaronder een 
druk café, een gesprek met een 
mondkapje op en het luisteren naar 
muziek – of het nu een koor, een 
orkest of een rockband is.**

Ik vind dat de geluidskwaliteit in 
deze hoortoestellen ongelooflijk 
goed is.

Het was gemakkelijker om deel te 
nemen aan een gesprek rond de tafel, 
zonder de gewaarwording van het geluid 
op de achtergrond te verliezen



Oticon MyMusic
Het is eenvoudig om het 
muziekprogramma te activeren 
met de Oticon ON app op uw 
telefoon – nadat uw hoorzorg-
professional het heeft 
ingesteld. 

Breng de muziek 
weer tot leven

Geef uw gehoor een nieuwe impuls met 
een verbluffende geluidskwaliteit
Dankzij de buitengewone geluidskwaliteit van 
Oticon More kunt u zich weer volledig 
onderdompelen in de geluiden van uw leven. 

Voor veeleisende muziekliefhebbers is er een 
baanbrekend muziekprogramma: Oticon MyMusic. 
Het systeem is ontwikkeld met muziekliefhebbers 
die verschillende soorten gehoorverlies hebben 
en levert kristalhelder geluid zoals u dat wilt. 
Dus of u nu naar live muziek luistert of vanaf 
een apparaat streamt, er is een speciale instelling 
die is geoptimaliseerd voor de best mogelijke 
geluidsweergave. 



Met Oticon More kunt u van hoogwaardige 
streaming van geluid genieten via uw 
favoriete apparaten

Verbind met uw
favoriete apparaten

De Oticon ON app – Bediening binnen handbereik
Met Oticon ON kunt u uw luisterervaring personaliseren 
via de nieuwe streaming equalizer waarmee u het 
geluid tijdens het streamen kunt fijnafstellen. 
U kunt het volume aanpassen, van programma 
wisselen, de batterijstatus controleren en andere 
apparatuur van Oticon bedienen. Er is zelfs een 
“Zoek mijn hoortoestellen” functie.

Ga voor meer informatie naar
oticon.nl/connectivity

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. 
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Stream rechtstreeks vanaf iPhone® en Android™
Geniet van hoogwaardige streaming rechtstreeks 
via iPhone, iPad® en Android-apparaten.*

Handsfree gesprekken voeren via elke 
moderne smartphone
Gebruik ConnectClip om handsfree gesprekken 
te voeren via elke moderne smartphone.

Stream geluid vanaf uw tv
Met de TV Adapter van Oticon kunt u geluid 
rechtstreeks vanaf uw tv streamen.

Sluit een externe microfoon aan
Stream iemands stem draadloos naar 
uw hoortoestellen met ConnectClip.

*  Android-apparaten moeten Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ondersteunen 
om rechtstreekse streaming naar Oticon More mogelijk te maken. Ga voor meer infor-
matie naar oticon.nl/compatibility.



• Laadt uw hoortoestellen binnen drie 
uur volledig op, zodat u een dag lang geluid 
kunt horen en streamen vanaf andere 
apparaten*

• Snel opladen gedurende 30 minuten geeft 
nog eens zes uur aan vermogen

• Laadt hoortoestellen op zonder stroomvoor-
ziening – minimaal drie keer volledig opladen

De SmartCharger kan uw hoortoestellen ook 
opladen als deze op een stroomvoorziening is 
aangesloten. 

Dagelijks gemak met een bureaulader
Er is ook een stijlvolle bureaulader beschikbaar 
die handig, gebruiksvriendelijk en stabiel is. 
Plaats uw hoortoestellen ‘s nachts in de lader 
en wordt wakker met een volledige dag aan 
energie.*

Veel energie in een 
elegante oplader

Geniet van de vrijheid van de SmartCharger
Met dit strakke apparaat kunt u uw hoortoestellen 
onderweg opladen via een ingebouwde power-
bank. Het stevige en gebruiksvriendelijke etui 
beschermt uw hoortoestellen tegen vallen en 
stoten wanneer u ze niet draagt. Bovendien 
zorgt het ervoor dat uw hoortoestellen goed 
blijven functioneren door automatisch vocht te 
drogen in de hoortoestellen. 

* De prestaties van de lithium-ionbatterij variëren afhankelijk van 
gehoorverlies, levensstijl en streaminggedrag.



Selecteer oplaadbare 
of gewone batterijen
Oticon More is verkrijgbaar met oplaadbare of 
gewone batterijen. Velen geven de voorkeur 
aan het gemak van oplaadbare batterijen, die 
niet verwijderd hoeven te worden en ‘s nachts 
kunnen worden opgeladen. Uw hoorzorgprofessional 
kan u echter Oticon More met gewone batterijen 
aanbieden als u daar de voorkeur aan geeft. 

Kies een uitvoering 
die bij u past

Vind een kleur die bij u past
Oticon More is beschikbaar in acht aantrekkelijke 
kleuren die bij uw huidskleur of haarkleur passen, 
of die opvallen net als andere moderne draagbare 
technologieën.

Voor meer informatie over wat Oticon More voor 
u kan betekenen, kunt u vandaag nog contact 
opnemen met uw hoorzorgprofessional of naar 
oticon.nl/more gaan.

CO79
Hear Pink

CO90
Chroma Beige

CO94
Terracotta

CO93
Chestnut Brown

CO44
Silver

CO63
Diamond Black

CO92
Steel Grey 

CO91
Silver Grey



Neem contact op met uw hoorzorgprofessional:

23
51

20
NL

 / 
20

21
.0

6.
22

 / 
v1

oticon.nl/more


