
Ponto™ – benforankret høresystem

Ponto 5 Mini
Mere lyd til hjernen
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*Når den tilpasses i henhold til anbefalingerne

Pakket med teknologi

• Lille og diskret

•  Nyd hele lydbilledet
Hør lyde omkring dig med 
OpenSound Navigator™-teknologi

• Førsteklasses lydkvalitet  
  Uden hørbar feedback takket være den

patenterede OpenSound Optimizer™*1

• Lyttekomfort
 Skræddersyede programmer til 
 forskellige situationer

• En del af dit digitale liv 
 Nem at tilslutte til dine foretrukne enheder

• Online-konsultationer  
 Få din lydprocessor justeret online

Uanset om du endnu ikke kender Ponto eller 
ønsker at opgradere din eksisterende 

lydprocessor, så giver Ponto 5 Mini dig 
adgang til mere lyd og bedre taleforståelse 

med OpenSound Navigator.1,2

Få glæde af verdens 
mindste lydprocessor 
– det er stadig en Ponto



4 54 5

Dette gør det nemmere at følge med i, hvad der foregår. 
Og resultaterne af denne teknologi taler for sig selv: 
taleforståelsen forbedres med mere end 20 %.2

Foruden at skabe et åbent lydmiljø giver den bane brydende 
Ponto 5 Mini dig også mere stabil lyd og forebygger hørbar 
feedback.1 

Hvis du oplever feedback med din nuværende 
benforankrede høreløsning, bør du spørge din 
hørespecialist, om du kan få lov til at prøve 
en Ponto 5 Mini.

Almindelige lydprocessorer har til formål at forbedre tale-
forståelsen ved at fjerne lyd, fx ved at bruge direktionalitet 
for udelukkende at fokusere på personer, der taler foran dig. 
Selvom dette kan forbedre taleforståelsen, kan det også 
give dig en følelse af at være afskåret. 

Ponto 5 Mini benytter en anden tilgang. Den banebrydende 
OpenSound Navigator-teknologi gør, at du kan høre lyde 
omkring dig.

Vær forbundet 
med dit lydmiljø
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Prøv den åbne lydoplevelse selv. 
Prøv en Ponto 5 Mini.

Ponto 5 Mini bruger OpenSound Navigator-teknologi til at 
åbne for hele lydbilledet, så du kan høre lyde fra alle retninger.

Ny forskning bekræfter, at dette åbne lydbillede giver hjernen, 
det den behøver for at skabe en bedre lytte oplevelse. Det har 
vist sig at give bedre taleforståelse med mindre lytteindsats.2

Kun en Ponto benforankret høreløsning med BrainHearing™-
teknologi tilbyder en åben lydoplevelse og giver dig adgang 
til det fulde lydbillede.

Bedre taleforståelse  
med mindre lytteindsats
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TV Adapter 3.0

EduMic

ConnectClip

Oticon RemoteCare app

Uanset om du vil føre en videosamtale, se tv eller 
tale i telefon, så kan din Ponto 5 Mini oprette 
trådløs forbindelse til en bred vifte af digitale 
enheder, man bruger i dagligdagen.

Oticon ON app

2,4 GHz Bluetooth 
Low Energy

Tilslut, stream og slap af

2,4 GHz Bluetooth Low Energy
tilslut din smartphone 

Oticon ON app 
justér lydstyrken, skift program og meget andet med 
din telefon

EduMic 
stream lærerens stemme, eller opret forbindelse 
til FM eller teleslynge

ConnectClip 
stream til og fra din smartphone og brug den 
som en partnermikrofon

TV Adapter 3.0
stream lyd fra dit tv

Oticon RemoteCare app
hold dine aftaler med din hørespecialist online

IFTTT – the Internet of Things
opret forbindelse til internetaktiverede 
enheder og tjenester

Ponto Care app
en hjælp til at få den bedste oplevelse med 
Ponto 5 Mini

IFTTT – the Internet 
of Things

Ponto Care app



111110

Ponto 5 Mini er lille, diskret og kan fås i forskellige farver, 
der passer til din hårfarve. Eller du kan skabe din egen stil 
ved at bruge klare og farverige covers eller klistermærker. 

En ydeevne man kan stole på
Alle aspekter af Ponto 5 Mini har gennemgået omfattende 
testning såsom faldtests, fugtigheds- og svedtests, 
ekstreme temperaturforandringer og fuld nedsænkning i 
vand.* Sådan kan du være sikker på, at Ponto 5 Mini ikke 
lader dig i stikken. 

LED-indikator
LED-indikatoren kan aktiveres for at hjælpe omsorgs-
personer med at overvåge processorens status. 

“Jeg var utroligt overrasket to uger senere, da jeg 
fik den sidste tilpasning. Fordi jeg kunne høre 
så meget og fra alle retninger rundt om mig. 
Jeg var forbløffet.”

Fatima, Ponto-bruger, Frankrig

*IP 57-klassificering
Referencer:
1  Dokumenterede data hos Oticon Medical
2  Manuskript under udarbejdelse, Dokumenterede data

- Klinisk undersøgelse BC102

Den ultimative diskretion og 
pålidelighed



Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare 
høreløsninger. Vi gør en stor indsats for at berige mennesker med 
lyd, uanset hvor i livet de befinder sig. Vi er en del af Demant-
koncernen, der er globalt førende inden for hørehjælpemidler med 
over 16.500 ansatte i mere end 30 lande og med brugere i mere  
end 130 lande, som har gavn af vores produkter og løsninger.  
Det betyder, at vi har adgang til et af verdens største forsknings-  
og udviklingsteams, de seneste teknologiske fremskridt og den 
nyeste viden inden for høreomsorg.

Vores kompetencer bygger på over 100 års nyskabelser inden for 
lydprocessering og årtiers erfaring med implantérbare høreløsninger. 
Vi arbejder sammen med patienter, kirurger og audiologer for at 
sikre, at hver eneste af vores løsninger designes med brugerens 
behov i fokus. Vi har en stor passion for at skabe innovative løsninger 
og yde support, der forbedrer livskvaliteten og hjælper mennesker 
til at leve livet til fulde – nu og i fremtiden.
Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.
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 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

www.oticonmedical.com/dk


