
1 Manuskript under udarbejdelse, Data arkiveret – Klinisk undersøgelse BC102
2 Data arkiveret hos Oticon Medical
* Når tilpasning sker i henhold til anbefalingerne

Apple, Apple logoet, iPhone®, iPad® og iPod touch® er vare-
mærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. 
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. 

Ponto produktoversigt
Få en oversigt over forskellige udgaver af Ponto, og se fordelene ved opgradering til den nye Ponto 5 Mini

Produktinformation Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Mini Hvorfor skal du vælge Ponto 5 Mini?
Tilpasningsområde Op til 45 dB HL Op til 45 dB HL Op til 45 dB HL

Størrelse (L x B x H) 34 x 21 x 11 mm
26 x 19 x 11 mm

Verdens mindste

26 x 19 x 11 mm

Stadig verdens mindste

Vægt (uden batteri) 14 g 13,2 g 13,2 g

Hardware-certificering
(inkl. batteriskuffe)

IP57 IP57 IP57

Batteritype 13 312 312

Frekvensområde 200 Hz – 9,5 kHz 200 Hz – 9,5 kHz 200 Hz – 9,5 kHz

LED-indikator – � �

Ydeevne

BrainHearing-teknologi � � �
Alle Ponto-modeller hjælper hjernen med at få lyd til at give mening for bedre 

taleforståelse samtidigt med, at det bliver mindre anstrengende at lytte.1

Åben lydoplevelse

–
OpenSound Navigator 

Åbner for et 360° lydbillede 

OpenSound Navigator

Åbner for et 360° lydbillede

Leverer en helt åben og balanceret lydoplevelse, som giver brugeren adgang 
til lyd fra alle retninger – 360° – hvilket har vist sig at forbedre taleforståelsen 

med mere end 20 %.1

– –
OpenSound Optimizer

Registrerer og forebygger 
hørbar feedback

6 dB mere stabil forstærkning – mere lyd, ikke mindre, hele dagen.2*

Støjreduktion TriState Noise Reduction
OpenSound Navigator 

Præcis analyse af lydmiljøet for 
superhurtig dæmpning af støj

OpenSound Navigator 

Præcis analyse af lydmiljøet for 
superhurtig dæmpning af støj

Gør det muligt for brugere at bevæge sig frit mellem forskellige 
omgivelser samtidigt med, at taleforståelsen forbedres.1

Feedback-håndtering

Inium Sense feedback shield Feedback shield LX Feedback shield LX
Feedback shield LX fjerner feedback med 

traditionelle teknologier til håndtering af feedback.

– –
OpenSound Optimizer

Registrerer og forebygger 
hørbar feedback

Forebygger hørbar feedback uden at reducere gain 
– op til 6 dB mere gain uden risiko for feedback.2*

Direktionalitet
FreeFocus

Traditionel direktionalitet
– – Ponto 5 Mini bruger OpenSound Navigator i stedet for traditionel direktionalitet.

Teknologiplatform Inium Sense

15 frekvenskanaler

Velox S™

50 gange hurtigere data-
processering end Inium Sense 

Enestående opløsning med 
64 frekvenskanaler

Velox S™

50 gange hurtigere data-
processering end Inium Sense 

Enestående opløsning med 
64 frekvenskanaler

Nye akustiske målinger
56.000 pr. sek. aktiverer
OpenSound Optimizer

Velox S er Oticon Medicals hurtigste og mest avancerede teknologiplatform 
med hastighed og præcision til at følge hurtigt skiftende samtaler med flere 

samtalepartnere selv i støjfyldte omgivelser.

RemoteCare – – � Til online-konsultationer, justeringer og opgraderinger.

Program til særlige formål – –
3 programmer til særlige formål 

Tale i støj/Komfort/Musik
Forskellige programmer til forskellige lyttesituationer.

Tilslutningsmuligheder og streaming

Stereostreaming Via Oticon Medical Streamer 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy
Opretter forbindelse til Oticon ON app og ConnectClip og lader brugeren betjene

lydprocessoren, foretage håndfrie opkald, streame musik og andet. 

Made for iPhone® – � �
Direkte forbindelse til iPhone, så man kan streame telefonsamtaler, 

stereomusik og videolyd direkte til høreapparaterne.

ConnectClip – � �

Gør det muligt at streame lyd direkte fra en moderne smartphone, 
oprette forbindelse til bærbare computere via USB-dongle. Den kan 

også bruges som partnermikrofon.

EduMic – � �
Streamer samtaler op til 20 m og giver 

adgang til FM, teleslynge eller enheder via jackstik.

Remote Control app
�

Via Oticon Medical Streamer

�

Via Oticon ON app 
eller Remote Control 3.0

�

Via Oticon ON app 
eller Remote Control 3.0

Diskret justering af lydstyrke, programskift og betjening af tilsluttet tilbehør. 

TV Adapter �

TV Adapter 2.0
�

TV Adapter 3.0
�

TV Adapter 3.0
Streamer stereolyd direkte fra fjernsynet.

Apps

Apps til betjening ConnectLine app Oticon ON app Oticon ON app
Funktioner udelukkende i Oticon ON app: Diskret justering af lydstyrke og 
programskift. Omfatter funktionen “find mit høreapparat” samt adgang til 

Hearing Fittness, IFTTT og en hørevejledning.

App til support og rådgivning Ponto Care app Ponto Care app Ponto Care app Hjælper brugere lige fra afprøvning til efterbehandling, så de får en god oplevelse.

Tilbehør

Softband and SoundConnector � � �

Giver brugere, som er for unge eller ikke kan undergå operation mulighed 
for at bruge Ponto. Giver brugere mulighed for at afprøve Ponto, før de tager 

beslutning om implantation. 

Sikkerhedssnor � � � Forebygger tab af lydprocessor og beskytter mod skade. 

Børnesikret batteriskuffe � � � Forebygger utilsigtet åbning af batteriskuffen.

Covers og klistermærker � � � Mulighed for individualisering.

Tilpasning
Trådløs tilpasning – � � Tilpas Ponto med Noahlink Wireless.

Online-tilpasning – – �
Oticon RemoteCare app

Brugere kan deltage i konsultationer online og få programmeret 
og justeret deres lydprocessor online.

NAL-NL 1 BC � � �
Vælg det mest relevante tilpasningsrationale til brugeren.

DSL BC � – �


