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Oticon draadloze accessoires

Alles wat u nodig  
heeft om verbonden 
te blijven
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Met de Oticon ON App kunt u kiezen wat u wilt 
horen en het volume regelen. Het geeft ook een 
waarschuwing wanneer de  
batterij bijna leeg is en meer. 

Download de gratis app 
bij de App Store® of  
Google Play™.

Oticon draadloze accessoires zijn een uitgebreide en 
gebruiksvriendelijke reeks apparaten die ontwikkeld 
zijn om uw luister- en communicatie-ervaringen te 
verbeteren. 

De draadloze accessoires helpen het maximale uit  
uw Oticon hoortoestellen te halen. U kunt bijvoorbeeld 
het geluid van uw televisie, mobiele telefoon, 
muziekspeler, pc of andere apparaten rechtstreeks 
naar uw hoortoestellen streamen - zodat het lijkt alsof 
u een draadloze hoofdtelefoon draagt.

Discreet en handig
Voor maximale discretie en gemak kunt u uw 
hoortoestellen bedienen met de Oticon ON App of  
een afstandsbediening, met het ‘Internet of Things’ 
verbinden en veel meer.

Bedien uw hoortoestellen met de  
Oticon ON App

Maak dagelijkse taken  
eenvoudiger

* Elk Oticon hoortoestel met 2,4 GHz Bluetooth® low energy.
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Werkt met
elke moderne
smartphone

Voer duidelijke, veilige  
en probleemloze 
gesprekken

Met ConnectClip is het eenvoudig om handsfree 
gesprekken te voeren met de iPhone®, een Android™ of 
een andere smartphone. ConnectClip stuurt de stem 
van de beller rechtstreeks naar uw hoortoestellen 
terwijl de ingebouwde microfoon duidelijk doorgeeft 
wat u tegen de beller zegt. ConnectClip verandert uw 
Oticon hoortoestellen in een draadloze hoofdtelefoon 
van hoge kwaliteit waarmee u: 

• Handsfree gesprekken in de auto of onderweg 
kunt voeren - waarbij het geluid naar beide oren 
wordt gestuurd

• Draadloos muziek, video’s of andere geluiden  
van uw smartphone naar uw hoortoestellen  
kunt streamen 

• Het volume kunt regelen en van programma kunt  
wisselen op afstand

• Verbind rechtstreeks met uw iPhone, iPad® of  
iPod touch®

• Gebruik uw hoortoestellen als een stereo  
hoofdtelefoon

• Stream gesprekken, muziek, video’s of ander geluid  
draadloos naar uw hoortoestellen

• Gebruik uw iPhone om het volume te regelen of  
van programma te wisselen

Uw hoortoestellen zijn ‘made for iPhone’ 

Uw Oticon hoortoestellen kunnen verbinden met alle 
moderne mobiele telefoons met Bluetooth™.

Handsfree gesprekken voor alle smartphones

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 dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het 
logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot wordt gereprodu-
ceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt 
gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
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Ontvang het geluid  
rechtstreeks in uw  
hoortoestellen 
Met de TV Adapter kunt u van uw favoriete televisiepro-
gramma genieten of rechtstreeks in uw hoortoestellen 
naar muziek van uw stereo apparatuur luisteren – net 
alsof u een draadloze stereo-hoofdtelefoon draagt.

Met de TV Adapter kunt u:
• De televisie duidelijk horen of naar muziek luisteren 

door het geluid rechtstreeks naar uw  
hoortoestellen te streamen

• Het niveau kiezen waarop uw wilt horen terwijl de 
televisie op een volume staat dat aangenaam is 
voor anderen

• De Oticon ON App gebruiken om het volume van  
het verstuurde geluid op afstand te regelen

• Dolby Digital® formaat  
ondersteunen 

• Een bereik tot  
maximaal 15 meter  
benutten

Als u met volledige discretie het volume wilt regelen, 
van programma wilt wisselen of gewoon uw 
hoortoestellen uit wilt zetten,  dan kunt u een van de 
drie opties op afstand gebruiken: Oticon ON App, 
ConnectClip of Afstandsbediening. 

Bedien uw hoortoestellen 
op afstand
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Zelfs met de beste hoortoestellen kan het soms nog 
moeilijk zijn duidelijk te horen wat iemand zegt – zoals 
in lawaaiige omgevingen of wanneer u een lezing 
bijwoont.

De draadloze ConnectClip kan u in moeilijke 
luistersituaties helpen door geluid rechtstreeks naar 
uw hoortoestellen te streamen. 

Spraak of afstand of in lawaai horen
• Geef ConnectClip aan de persoon die u beter  

wilt horen
• ConnectClip streamt de stem van de spreker  

rechtstreeks naar uw hoortoestellen zonder  
uw vermogen om andere geluiden rondom u  
te horen aan te tasten

• Gebruik de Oticon ON App om het volume  van  
de microfoon op afstand te regelen 

• Bereik van maximaal 20 meter

ConnectClip is ook ideaal om mee te praten via de 
computer door uw hoortoestellen te gebruiken als  
een draadloze headset.

Chatten via de computer
• Gebruik ConnectClip om geluid rechtstreeks naar 

uw hoortoestellen te streamen wanneer u chat  
via Skype, Lync, enz.  

• Koppel ConnectClip rechtstreeks met uw computer 
of gebruik de USB dongle 

• Bereik van maximaal 10 meter

Telefoneren met de vaste telefoon
• Verbind de Phone Adapter met uw bestaande  

telefoonsysteem
• Gebruik ConnectClip om oproepen te beantwoorden
• Hoor de stem van de beller rechtstreeks in uw  

hoortoestellen 
• Bereik: tot 30 meter

Tot  
30 meter

Tot  
10 meter

Hoor de spreker  
gemakkelijker
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Verbind uw Oticon  
hoortoestellen met  
het Internet
Het “If This Then That (IFTTT)” netwerk geeft u 
eindeloze manieren om uw Oticon hoortoestellen 
draadloos te verbinden met andere apparaten die met 
het internet verbonden zijn.  
U kunt bijvoorbeeld:

• Een waarschuwing direct in uw hoortoestellen  
krijgen wanneer de deurbel gaat

• Het weerbericht, tekstberichten, het laatste 
nieuws enzovoorts hardop laten voorlezen in uw  
hoortoestellen

• Uw koffiezetapparaat starten wanneer u  
‘s ochtends uw hoortoestellen aanzet

• Automatisch de lichten uitschakelen wanneer u uw 
hoortoestellen uitzet

Voor meer informatie over producten en 
compatibiliteit tussen apparaten neemt  

uw contact op met uw hoorzorg  
professional of gaat u vandaag nog naar  

oticon.nl/connectivity

Oticon helpt u het beste uit uw hoortoestellen te 
halen. Net als een fitness app voor de oren, moedigt 
HearingFitness in de Oticon ON App u aan om beter te 
horen, uw gehoor te beschermen en uw gezondheid 
te verbeteren. 

HearingFitness inzichten zijn gebaseerd op big data 
analyses die levensstijl en gezondheidsdata 
combineren met een analyse van de 
geluidsomgeving. De app ontvangt data van de 
hoortoestellen en analyseert de geluidsomgeving, 
het totale dagelijkse hoortoestelgebruik en 
historische gebruiksgegevens.*

Benut uw hoorpotentieel, 
behoud uw gezondheid

* Oticon HearingFitness zal voortdurend evolueren. De huidige versie en  
de beschikbare functies zijn te vinden in de App Store of Google Play.
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Neem contact op met uw lokale hoorzorg professional:

Oticon draadloze accessoires zijn compatibel met:

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Opn™

Oticon Siya




