
20
61

81
D

K 
/ 

20
19

.0
5

Benforankret høresystem

Open Sound. Open Life
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Slut dig til den  åbne 
lydrevolution og en fremtid 
med tilslutningsmuligheder

Platformen Velox S™  
– hastighed og kraft

OpenSound Navigator™

– 360° lyd

Et paradigmeskift inden for benforankret hørelse
Høreapparatbrugere i hele verden har allerede fået deres liv 
forandret af den banebrydende teknologi i Oticon Opn™ og 
Oticon Opn S™. For første gang nogensinde er dette muligt 
for brugere af benforankrede høreløsninger. Denne unikke 
teknologi giver konstant adgang til 360° lyd og lader din 
hjerne beslutte, hvad den vil fokusere på. Resultatet er et 
komplet og åbent lydbillede.
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*Data arkiveret hos Oticon Medical
** Med Oticon ON App og IFTTT -netværk

Verdens mindste benforankrede 
lydprocessor* – 27 % mindre end 
Ponto 3

2,4 GHz trådløs

Verdens første benforankrede 
lydprocessor med forbindelse til 
internettet** 

Utroligt lille
Ponto 4 er den mindste benforankrede enhed på markedet 
for diskretion og pålidelig ydelse. 

Og helt trådløs 
Ponto 4 kan tilsluttes alle dine foretrukne, elektroniske 
enheder, og med Oticon ON App og IFTTT-netværket kan den 
også tilsluttes enhver enhed med forbindelse til internettet 
som fx husholdningsapparater, e-mailprogrammer med flere.



Oplev åben lyd med Ponto 4

Vi introducerer den revolutionerende  
OpenSound Navigator™

Med Ponto 4 er almindelige lydprocesseringsstrategier  
en saga blot. Den unikke banebrydende chip i Ponto 4  
behandler lyd 50 gange hurtigere* og giver konstant adgang 
til lyd hele vejen rundt - 360°. 

I dette mere komplette og åbne lydbillede bestemmer du, 
hvilke lyde, du vil fokusere på, selv i støjende omgivelser. 

*Sammenlignet med platformen Inium Sense
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OpenSound Navigator
– 3 trin på et splitsekund

2: Balance
Dæmper hurtigt kraftig støj, der 
kommer fra specifikke retninger, 

samtidig med at tale bevares.

3: Fjernelse af støj
Fjerner hurtigt resterende diffus støj, 

selv mellem de enkelte ord.

1: Analyse
Scanner lydmiljøet hele vejen  

rundt, 360°, mere end 100 gange  
pr. sekund for at identificere  

og separere støj fra tale.
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* Med Oticon ON App og IFTTT netværket

Verdens første fuldt tilsluttede 
benforankrede lydprocessor

Fuldt tilsluttet 
Ponto 4 er mere end en lydprocessor. Den er et stykke  
teknologi, der kan tilsluttes dine foretrukne enheder.

Den bruger 2,4 GHz teknologi og er også verdens første  
benforankrede lydprocessor med forbindelse til internettet.* 

Og der er mere. Chippen i Ponto 4 er klargjort til hurtige  
forandringer i teknologien inden for høreløsninger, så du 
også i fremtiden kan blive ved med at være tilsluttet.
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Forbindelse til IFTTT og IoT
Via en unik Oticon cloud-løsning kan Ponto 4 og Oticon  
ON App oprette forbindelse til alle andre internetaktiverede 
enheder og tjenester. 

Fx:
• Få en stemmealarm, når nogen ringer på dørklokken
• Få en sms, når batteriniveauet er lavt
• Skift til hjemmeprogrammet, når du går ind ad hoveddøren

Gå ind på oticon.dk/connectivity for at udforske en verden 
af muligheder.
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Made for iPhone
Ponto 4 tilsluttes direkte til din iPhone® så du kan tale i 
telefon og høre samtalen i din lydprocessor. Du kan også 
streame musik direkte fra din telefon uden at behøve en 
ekstra enhed. 

Trådløs tilslutning til din telefon 
og dine foretrukne enheder

Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple 
Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende 
Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende 
Google LLC.



9

Find information om kompatibilitet på:
www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

ConnectClip Remote Control 3.0

TV Adapter 3.0

Betjen din Ponto 4 med Oticon ON App
Oticon ON App lader dig justere  
lydstyrken, skifte program, bruge  
funktionen “Find mine høre-
apparater”, tilgå IoT og meget andet 
på en diskret måde.

Hent appen gratis på App Store®  
og Google Play™. 

Trådløst tilbehør
Brug din Ponto 4 i endnu flere situationer:

• ConnectClip – Brug din Ponto 4 som et håndfrit headset 
med alle moderne smartphones 

• TV Adapter 3.0 – Lyt til TV eller musik via din Ponto 4
• Remote Control 3.0 – Juster lydstyrken og skift program
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Verdens mindste benforankrede 
lydprocessor

Afprøvet og testet og helt parat til dagligdagen
Ponto 4 følger de velkendte standarder for Ponto-kvalitet 
i den mindste størrelse hidtil. Den er grundigt testet til at 
efterleve høje standarder for slidstyrke og pålidelighed som 
bl.a. den krævende IP 57-klasse for vand- og støvindtrængning.

Skala 1:1 



Chroma Beige
CO90

Terracotta
CO94

Chestnut Brown
CO93

Egenskaber:
• LED-indikator
• Børnesikret batteriskuffe
• Robust metalfjederkobling
• Covers og klistermærker for en personlig løsning 



12

Silver
CO44

Steel Grey
CO92

Diamond Black
CO63

For at finde ud af hvad Ponto 4 kan gøre for dig,  
skal du tale med din hørespecialist i dag eller læs 
mere på www.oticonmedical.dk



Ponto 4 
tilpasset til dig

Klistermærker

Skala 1:1 Cover-farver

Klistermærker og covers
Vælg en farve, der matcher dit hår eller får din personlig-
hed tydeligere frem ved at gøre din Ponto 4 mere individuel 
med et udvalg af covers og klistermærker. 



Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare 
høreløsninger. Vi gør en stor indsats for at bringe den magiske ver-
den af lyd ud til alle mennesker, uanset hvor i livet de befinder sig. 
Som en del af Demant-koncernen, der er førende globalt inden for 
hørehjælpemidler med 14.500 medarbejdere i mere end 130 lande, 
har vi adgang til en af verdens stærkeste, forsknings- og udviklings-
teams, de seneste teknologiske fremskridt og indsigt i høreomsorg. 

Vores kompetencer består af mere end hundrede års innovationer 
inden for lydgengivelse og årtiers banebrydende erfaring inden 
for høreimplantatteknologi. Vi arbejder sammen med patienter, 
kirurger og audiologer på at sikre, at hver eneste af vores løsninger 
designes med brugerens behov i fokus. Vores ubetingede engage-
ment er med til at skabe innovative løsninger og support, der frem-
mer livskvaliteten for mennesker, uanset hvorhen livet fører dem. 
Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.
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www.oticonmedical.com

 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
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