
Få åtkomst till 
hela ljudmiljön
Med en hörapparat som ger 
stöd till hur din hjärna naturligt 
fungerar



Din hjärna behöver åtkomst till mer ljud
Ljudmiljön omkring dig förändras kontinuerligt 
och oförutsägbart - var du än befinner dig. 
Ljudmiljön innehåller så mycket mer än bara 
tal och därför har din hjärna utvecklats för att 
hantera all denna komplexa information och 
göra den förståelig.

På Oticon fokuserar vi på att bättre förstå hjärnan 
och utveckla teknologi som ger stöd till hur hjär-
nan arbetar. Ny forskning visar att hjärnan behö-
ver åtkomst till hela ljudmiljön för att på ett 
naturligt sätt ge ljud mening.*

Det är dags att
få ut mer av livet

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

VISSTE DU ATT?

Mindre är inte tillräckligt för din hjärna
Har du någonsin tänkt hur bra det skulle vara 
att höra allt som sker i din omgivning? Det är 
inte möjligt med traditionella hörapparater 
eftersom de är avsedda att endast fokusera 
på tal som kommer rakt framifrån. Men det 
är inte det bästa sättet att behandla en 
hörselnedsättning.

En sådan begränsad åtkomst till ljud gör det 
mycket svårt att följa med i samtal. Samtidigt 
är det nästan omöjligt att höra bakgrundsljud 
som är viktiga för hörseln. Framförallt förhindrar 
en begränsad åtkomst till ljud att din hjärna får 
den ljudinformation den behöver. 

Man hör med hjärnan – inte med öronen. 
Dina öron fångar upp ljud så att hjärnan kan 
identifiera, lokalisera och avgöra vilka ljud den 
ska lyssna på.



Oticon More™  
En hörapparat som ger  
stöd till din hjärna

Med kraft från ett Deep Neural Network
DNN är en teknologi som vi har tränat med  
12 miljoner verkliga ljudmiljöer. Denna inbyggda 
intelligens garanterar att varje enskilt ljud 
återges tydligt och klart. 

Oticon More låter dig uppleva hela  
ljudmiljön och alla dess detaljer 
Oticon More baseras på vår BrainHearing™-
filosofi. Det innebär att den ger stöd till hjärnan  
genom att ge den åtkomst till hela ljudmiljön.

Vår mest intelligenta processor någonsin – 
Polaris™ – möjliggör för Oticon More att  
använda en banbrytande ny teknologi: Deep 
Neural Network (DNN). DNN efterliknar hjärnans 
funktioner och har lärt sig identifiera alla olika 
typer av ljud in i minsta detalj, så att den vet  
precis hur de ska återges.

Det resulterar i en mer naturlig ljudåtergivning 
av alla ljud i en tydlig, komplett och balanserad 
ljudmiljö - för att du ska få ut det mesta av varje 
lyssningssituation.



Hör mer med mindre 
ansträngning

Gör det bevisat lättare för din hjärna
Tester visar att Oticon More gör ljud upp till 60% 
tydligare i hjärnan*. Det visar exakt hur mycket 
lättare det blir att höra ljud i din omgivning.

Faktum är att vid en jämförelse med vår hittills 
mest avancerade hörapparat kommer du att höra 
och förstå 15% mer av vad som sägs, vilket resul-
terar i att du kommer ihåg mer av en 
konversation*. 

*  Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). 
Oticon More klinisk evidens. Oticon Whitepaper.

Ljudkvaliteten i hörapparaterna
är fantastisk.

Det är lättare att delta i samtal
runt bordet, utan att gå miste om 
ljuden i bakgrunden.

Berit, Oticon More-användare

Berättelserna ovan representerar endast den individuella 
användarens upplevelser och är inte representativa för 
andra personers erfarenheter. Användarna har inte tagit 
emot någon ersättning och deras upplevelser är inte 
vägledande för framtida prestanda eller upplevelsen för 
andra användare.

Jag hör en massa ´små´ 
ljud […] I som jag vanligtvis inte 
brukar höra.

   Lone, Oticon More-användare

Ketty, Oticon More-användare

Plötsligt kunde jag samtala
med alla [vid bordet].  

Jag kunde höra allt som hände i
min omgivning. Det var väldigt 
behagligt. 



Med Oticon More kan du trådlöst överföra 
högkvalitetsljud från dina enheter i vardagen.

Anslut till dina
enheter i vardagen

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., 
registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple 
Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LCC.

* Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som skapats och delats av Google 
och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Överför trådlöst ljud direkt från iPhone® 
och Android™
Överför trådlöst ljud direkt från iPhone, iPad® 
och Android-enheter.*

Hands free-samtal från din smartphone
Använd ConnectClip för hands free-samtal från 
alla moderna smartphones.

Överför trådlöst ljud från TV:n
Överför trådlöst ljud direkt från TV:n med 
Oticon TV-adapter.

Anslut en trådlös fjärrmikrofon
Överför rösten från personen som pratar till 
dina hörapparater med ConnectClip.

Oticon ON appen - för enkel hantering
Med Oticon ON appen kan du anpassa din 
lyssningsupplevelse med den nya equalizern som 
gör att du kan finjustera ljud som trådlöst överförs 
till hörapparaterna. Du kan också justera volymen, 
byta program, kontrollera batterinivån och styra 
andra Oticon-enheter med appen. Du kan även 
använda den smarta funktionen "Hitta mina 
hörapparater".

För mer information, besök 
oticon.se/connectivity



Ge ditt 
liv mer kvalitet 

CO79
Hear Pink

CO90
Chroma Beige

CO94
Terracotta

CO93
Chestnut Brown

CO44
Silver

CO63
Diamond Black

CO92
Steel Grey 

CO91
Silver Grey

Batterikraft hela dagen. Varje dag.
Laddningsbara Oticon More levereras med 
en elegant laddare som på endast tre timmar 
laddar batterierna fulla för en hel dags använd-
ning - inklusive trådlös överföring av ljud från 
andra enheter.*

•  Inga engångsbatterier = mindre hantering
•  Snabb laddning på endast 30 minuter 

ger ytterligare sex timmars batteritid
•  Bekväm, lättanvänd och pålitlig

* Litiumjonbatteriernas prestanda kan variera beroende på användarens 
hörselnedsättning, livsstil och ljudöverföring från trådlösa enheter.

Hitta rätt färg för just dig
Oticon More finns i åtta attraktiva färger för att 
passa din hudton eller hårfärg. Du kan också få 
Oticon More i färger som sticker ut.

För att upptäcka vad 
Oticon More kan göra 
för dig, kontakta en 
Audionom eller besök
oticon.se/more



Kontakta din audionom:
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