
Het hoortoestel dat 
jouw wereld opent



Nieuwe technologie
Opent jouw wereld tot 360° geluid

Nu, met de nieuwe technologie van Oticon Opn Play,  
krijg je een hoortoestel dat snel en precies genoeg 
is om toegang te geven tot 360° geluid. En nog 
belangrijker: deze technologie opent je wereld 
opent zodat je naar meer dan één persoon tegelijk 
kunt luisteren.

Oticon Opn Play doet dit door lawaai snel te 
verminderen en je te laten weten waar belangrijke 
geluiden vandaan komen, zodat je kunt kiezen wie 
of wat jouw aandacht verdient. Zo kun je 
gesprekken bijhouden en eraan meedoen, zelfs  
met een groep vrienden in je favoriete koffiebar.

Oticon Opn Play heeft bewezen het verstaan  
van spraak tot wel 30% te verbeteren en  
luisterinspanning te verminderen.*

Amanda, 18, Oticon Opn™ gebruiker Amanda, 18, Oticon Opn gebruiker

“Het voelde alsof ik er niet bij hoorde  
wanneer mensen aan het praten waren,  
ik miste dingen.”

“Na Oticon Opn merkte ik dat ik me gewoon 
kon ontspannen en chillen omdat ik iedereen 
duidelijk kon horen.”

* Ng 2017, Oticon Whitepaper

Als je voor alles openstaat,  
dan mis je niets

Traditionele technologie
Focust op één spreker en onderdrukt alle anderen

Vóór Oticon Opn Play™ was de meest effectieve 
manier om lawaai te verwijderen door je focus te 
beperken tot één geluidsbron tegelijk, bijvoorbeeld 
een van je vrienden die recht voor je spreekt, 
terwijl alle andere geluiden werden onderdrukt.

Achtergrondgeluiden bevatten echter vaak 
belangrijke spraakdetails. Als deze niet naar de 
hersenen worden doorgegeven, wordt het erg 
lastig om je vrienden bij te kunnen houden. Door de 
geluiden om je heen te verminderen - zowel spraak 
als lawaai - kunnen traditionele hoortoestellen een 
onnatuurlijke waarneming van je wereld geven.



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

Carlo, 18, Oticon Opn gebruiker

“Als je een tiener bent en je luistert graag 
naar muziek, dan is Oticon Opn geweldig 
voor jou.”

Verbind met de dingen  
waar je van houdt
Stream jouw muziek en gesprekken direct 
naar je Oticon Opn Play's
Oticon Opn Play is meer dan een hoortoestel – het is 
een stuk geavanceerde, draagbare technologie dat 
het gemakkelijker maakt om verbinding te maken 
met je favoriete apparaten. Je zult versteld staan 
van de geluidskwaliteit van je favoriete band! 

Made for iPhone® hoortoestel
Oticon Opn Play maakt het gemakkelijk om  
rechtstreeks te verbinden met je iPhone, zodat je 
net als andere mensen kunt telefoneren. 

Helder stereogeluid
Je kunt geluid van je televisie direct naar je  
hoortoestellen streamen via de TV Adapter. Het is 
ook mogelijk om van je hoortoestellen een  
hoofdtelefoon van hoge kwaliteit te maken wan-
neer je naar muziek luistert, naar YouTube kijkt, 
met vrienden praat, en nog veel meer. 

Controle binnen handbereik via Oticon ON App
Oticon ON App is beschikbaar voor iPhone en 
Android™. Je kunt je hoortoestellen er discreet mee 
bedienen door het volume en het programma aan te 
passen met slechts één tik met je vinger en door 
gebruik te maken van een bijna oneindige reeks 
connectiviteitsmogelijkheden. De app heeft ook 
een "Zoek mijn hoortoestellen" functie voor als je 
deze kwijt bent.

Lees meer over hoe je kunt verbinden met je favoriete 
apparaten op: oticon.nl/opnplay



Werkt met
elke moderne
smartphone

Mis geen enkel woord meer

Amanda, 18, Oticon Opn gebruiker

“Mijn Oticon Opn’s zijn zoveel  
duidelijker dat het net lijkt alsof ik 
een paar gloednieuwe oren heb.”

ConnectClip stuurt het best mogelijke 
signaal naar je hoortoestellen zodat  
je de beste geluidskwaliteit krijgt.  
Ga voor meer informatie naar  
oticon.nl/connectclip

Eén-op-één gesprekken gemakkelijker maken 
Met ConnectClip kan je meer horen van wat er om je 
heen gebeurt – zelfs in lawaaiige situaties zoals 
shoppen in een winkelcentrum, op afstand  
luisteren in de klas of proberen de coach op het 
voetbalveld te verstaan.

Duidelijkheid in de klas
Hoor de stem van je leraar luid en duidelijk direct in 
je Oticon Opn Play hoortoestellen wanneer de 
leraar ConnectClip aan zijn of haar kleding beves-
tigd. Je hoeft niet op de eerste rij te gaan zitten, te 
liplezen of je zorgen te maken wanneer je wegkijkt 
om aantekeningen te maken – je kunt de leraar 
horen en ook wat er om je heen in de klas gebeurt.

Compatibel met duizenden apparaten
Als je geen iPhone hebt, kun je van je hoortoestel-
len een hoofdtelefoon maken om stereogeluid voor 
telefoongesprekken, muziek en films van  
andere Bluetooth apparaten te streamen  
door ze met ConnectClip te koppelen.

Een beter gehoor, beter leren

We horen met onze hersenen, niet met onze 
oren. Daarom is het zo belangrijk om je  
hersenen de beste geluidskwaliteit te geven. 
Je hersenen voorzien geluiden van betekenis. 
Maar wanneer je een gehoorverlies hebt, mis 
je belangrijke geluidsdetails die je hersenen 
helpen leren en ontwikkelen. Dit betekent dat 
je hersenen harder moeten werken om uit te 
vogelen wat er gebeurt. Horen is eigenlijk het 
begrijpelijk maken van geluid, en het verstaan 
van spraak vergt inspanning.
 
Oticon Opn Play helpt je hersenen de beste 
omstandigheden te geven om in te horen, 
zodat het gemakkelijker is voor je hersenen 
om geluid te begrijpen. Dit stelt je in staat 
gesprekken beter te volgen zonder snel  
energie te verliezen zoals je dat gewend was.

Bij Oticon noemen we deze unieke benadering 
BrainHearing™. Dit geeft je hersenen een 
voordeel, wat met name belangrijk is wanneer 
je in die kritieke leerperiode bent.



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

Een hele dag energie. 
Elke dag

Oticon Opn Play heeft een  
nieuwe oplaadbare optie
De discrete miniRITE R uitvoering 
wordt geleverd met een stijlvolle en 
betrouwbare state-of-the-art oplader 
en oplaadbare batterijen met een 
lange levensduur. Plaats de  
hoortoestellen gewoon in de oplader 
voor drie uur en je hebt energie voor  
een hele dag.

En voor die hectische dagen wanneer 
je vergeten bent je hoortoestellen op 
te laden, kan je tot 6 uur gebruik  
krijgen met slechts 30 minuten 
opladen!

Het is handig, praktisch en eenvoudig 
te gebruiken.



Laat mensen jouw  
persoonlijkheid zien

Oticon Opn Play zorgt ervoor dat jij de 
controle hebt

Geef je gehoor een impuls wanneer je dit het 
meest nodig hebt
Met de nieuwe boosterfunctie in Oticon ON App heb 
jij de controle. Nu kun jij je hoortoestellen een extra 
impuls geven als je je in dagelijkse situaties bevindt 
waarin je een beetje extra hulp van je hoortoestellen 
nodig hebt om spraak beter te verstaan.

Blijf fit met HearingFitness™
HearingFitness is een nieuwe functie in Oticon ON 
App. Dit is ontworpen om je meer controle over je 
gehoor te bieden door je te laten zien wat je kunt 
doen om het te verbeteren.

Amanda, 18, Oticon Opn gebruiker

“Wanneer ik in de spiegel kijk en ik zie ze niet 
in mijn oren zitten, dan voel ik me goed.”

Oticon Opn Play is verkrijgbaar in 4 uitvoeringen en 12 kleuren. BTE PP miniRITE T miniRITE R miniRITE

Het kleine formaat van Oticon Opn Play zorgt dat ze 
zo comfortabel te dragen zijn dat je er niet eens aan 
denkt — of je nu uitgaat met vrienden, buiten een 
wandeling maakt, of een telefoongesprek voert.

Oticon Opn Play is verkrijgbaar in 12 kleuren en vier 
coole uitvoeringen, zodat jij kunt beslissen of je 
subtiel of juist opvallend wilt zijn. Of je nu bruine  
of zwarte hoortoestellen wilt die bij je haarkleur 
passen of kleurrijke hoortoestellen die opvallen, de 
keuze is aan jou. Jij concentreert je gewoon erop om 
jezelf te zijn en laat Oticon Opn Play maar voor je 
gehoor zorgen.
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oticon.nl/opnplay

Neem contact op met jouw hoorzorg professional:


