
Var nyfiken.  
Var delaktig.  
Behåll fokus. 
Upplev livets verkliga ljud 



Skratt, konversationer och härligt sorl
Ljud är en viktig del av våra liv och bidrar till att 
skapa fantastiska ögonblick. Oavsett om det är 
rösterna från nära och kära, härligt bakgrunds-
sorl på ett kafé, naturens puls eller musikens 
rytm – det är livets verkliga ljud. 

Det är ljud som gör våra dagar minnesvärda. De 
för oss samman med andra människor. De håller 
oss nyfikna, medvetna och delaktiga i världen 
omkring oss. De hjälper oss att bibehålla fokus. 

Få tillbaka ljuden i ditt liv
När hörseln fungerar som den ska får din hjärna 
all den information den behöver för att förstå 
ljuden omkring dig. Men utan livets verkliga ljud 
kan du gå miste om viktiga saker. Oavsett om det 

är de små detaljerna eller den stora bilden 
måste din hjärna anstränga sig mer för att fylla 
i luckorna, vilket kan vara tröttsamt. Och det blir 
jobbigare att hela tiden hålla sig fokuserad. 

Med hörapparaten Oticon Real™ kan du nu få 
tillbaka livets verkliga ljud – exakt och i perfekt 
balans. 

Ger din hjärna mer information
Det beror på att Oticon Real är annorlunda. 
Hörapparaterna ger dig bättre tillgång till hela 
ljudmiljön med hjälp av teknologi som stödjer 
hur din hjärna naturligt fungerar. För din hörsel 
är viktig för att du ska kunna nå din fulla 
potential.

Din hörsel är viktig



Du och din hjärna i fokus
Förutom dina öron spelar din hjärna en mycket 
viktig roll för din hörsel. Den tolkar ljuden så att 
du kan fokusera på det som är viktigt. 

En rik, nyanserad och komplett 
ljudupplevelse
För att du ska kunna få tillbaka livets verkliga 
ljud baseras Oticon Real på vår BrainHearing™-
filosofi. Det betyder att hörapparaterna stödjer 
din hjärna genom att ge den tillgång till alla  
relevanta ljud i din omgivning – till skillnad från 
traditionella hörapparater. Ny forskning visar 
nämligen att hjärnan behöver åtkomst till hela 
ljudmiljön för att ge ljud mening på ett naturligt 
sätt.*

Verkligt ljud ligger i detaljerna
Hörapparaten Oticon Real fungerar på ett sätt 
som påminner om hur din hjärna arbetar –  
eftersom den lärt sig genom erfarenhet. 

Det ger din hjärna mer av vad den behöver med 
hjälp av en unik teknologi som kallas Deep Neural 
Network (DNN). Denna inbyggda intelligens har 
lärt sig känna igen alla typer av ljud, deras detal-
jer och hur de på bästa sätt ska återges. Så den 
kan direkt anpassa sig till förändringar i omgiv-
ningen, så att du alltid kan nå din fulla potential 
oavsett var du befinner dig.

Få tillbaka livets  
verkliga ljud

* O’Sullivan, J., et al. (2019); Hausfeld, L., et al. (2018); Puvvada,  
K. C. & Simon, J. Z. (2017)



Hör den verkliga skillnaden

Oavsett om det är din första hörapparat eller om 
det är en uppgradering ger Oticon Real dig de 
fördelar som hjälper dig att nå din fulla potential. 

Följ med i konversationer 
Med bättre åtkomst till tal och suverän tydlighet 
i tal kan du följa med i samtal med mer delaktig-
het, fokus och kontroll. Oticon Real har till och 
med bevisats förbättra tydligheten i tal i miljöer 
med mycket vind.*

Behåll fokus med mindre ansträngning 
Tester i verkliga ljudmiljöer visar att Oticon Real 
minskar lyssningsansträngningen betydligt - 
även i bullriga miljöer.** Så att du kan använda 
din energi till viktigare saker.

Håll dig fokuserad  
i varje ögonblick

Använder du redan hörapparater?
Oticon Real ger en helt ny nivå av ljudkvali-
tet. Den är utvecklad för komfort och har 
banbrytande innovationer som omedelbart 
och exakt balanserar svaga - och starka 
plötsliga ljud, samt brus från vind och han-
tering, som när ditt hår eller dina glasögon 
kommer i kontakt med hörapparaten.

* Gade et al. (2023). Wind & Handling Stabilizer – Evidence and user benefits. 
Oticon Whitepaper

** Santurette et al. (2023). SuddenSound Stabilizer – Evidence and user 
benefits. Oticon Whitepaper



Anslut till din 
digitala värld

Oticon Companion - för enkel hantering
Appen Oticon Companion är en ny allt-i-ett-lös-
ning som enkelt låter dig styra och anpassa dina 
hörapparater, hitta dina hörapparater om du 
tappar bort dem och hantera anslutna 
enheter. Du kan även använda appen för att 
få rådgivning på distans av din audionom.

För mer information, besök
oticon.se/connectivity

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 LLC.

Hands free-samtal från iPhone och iPad
Hands-free-samtal via telefon eller video med
dina hörapparater som ett trådlöst headset.*

Streama ljud trådlöst direkt från iPhone®
och Android™
Streama högkvalitetsljud direkt från iPhone,
iPad® och utvalda Android-enheter.**

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

Anslut en trådlös fjärrmikrofon
Streama tal trådlöst till dina hörapparater 
med ConnectClip.

* Hands-free-kommunikation är tillgänglig med iPhone 11 eller senare som kör iOS 
15.2 eller senare samt iPad som kör iPadOS 15.2 eller senare

** Android-enheter måste stödja Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) för trådlös 
överföring av ljud direkt till Oticon Real. Besök oticon.se/compatibility för mer 
information.



Frihet med praktiska SmartCharger
• Denna prisbelönta laddare har en inbyggd 

powerbank så att du kan ladda dina hörapparater 
när du är på språng.

• Den eleganta laddaren med lock håller dina 
hörapparater torra och säkra när du inte har 
dem på dig.

• Laddar dina hörapparater fullt på tre timmar*, 
för kraft som räcker hela dagen.**

• 30 minuters snabbladdning ger ytterligare sex 
timmars batteritid.*** 

Praktisk bordsladdare för vardagen
Vi erbjuder även en snygg bordsladdare - prak-
tisk, stabil och lättanvänd. Låt hörapparaterna 
vara placerade i laddaren under natten för att 
säkerställa att du har fulladdade batterier med 
kraft för en hel dags användning av dina 
hörapparater.**

Kraftfull och med en 
snygg design 

Diskret och elegant
Oticon Real erbjuder fler valmöjligheter och 
enastående ljudkvalitet. Finns med både 
laddbara- och engångsbatterier samt i nio 
olika färger så att du kan välja den stil som 
passar dig bäst.

Hear PinkChroma Beige

Terracotta

Olive Green
Endast för miniRITE R

Diamond Black Chestnut Brown

Steel Grey Silver GreySilver

* Eller tre och en halv timme för miniBTE R.
** Litiumjonbatteriernas prestanda kan variera beroende på användarens 

hörselnedsättning, livsstil och streamingvanor.
*** Fem timmars extra batteritid för miniBTE R.



Kontakta din audionom:
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Din hörsel är viktig 
För att veta mer om vad Oticon 
Real kan göra för dig, prata med 
din audionom eller besök 
oticon.se/real


