
Ponto Streamer
Nieuwe draadloze  

communicatiemogelijkheden

PontoTM 
– Het botverankerde  

hoorsysteem
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TVMobiele 
telefoon

Ringleiding

Uw ideale Partner
Nieuwe communicatiemogelijkheden
Met Ponto Streamer heeft u toegang tot Oticon 
ConnectLine en nieuwe communicatiemogelijkheden  
voor uw Ponto Plus soundprocessor. ConnectLine kan  
u helpen bij het ervaren van betere verbindingen –  
met mensen, met informatie en met entertainment. 
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Telefoon MuziekMicrofoon

Wat is ConnectLine?
ConnectLine bestaat uit een aantal apparaten waarmee  
u verbinding kunt maken met een groot aantal 
communicatie en entertainment-toepassingen, zodat  
uw Ponto Plus soundprocessor functioneert als een 
persoonlijke draadloze headset.
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KantoortelefoonComputer

Verschillende toepassingen
Met ConnectLine kunt u het luisteren en communiceren 
verbeteren bij telefoongesprekken, één-op-één 
gesprekken in een rumoerige omgeving, televisiekijken, 
naar muziek luisteren, videochatten en meer. U kunt 
beginnen met de toepassing die het meest bij uw 
luisterbehoeften past. U kunt later altijd meer 
toepassingen toevoegen.

Mocht u ConnectLine willen uitproberen, bespreek dit 
dan met uw audioloog.

Afstands- 
bediening
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Ponto Streamer –  
het hart van ConnectLine
Ponto Streamer geeft u toegang tot allerlei elektronische 
apparatuur. Via Ponto Streamer kan audio van vrijwel elke 
geluidsbron naar uw Ponto Plus soundprocessor worden 
gezonden. Ponto Streamer wordt om de hals gedragen en 
heeft drie knoppen voor de belangrijkste toepassingen: 
Telefoon, tv en microfoon.

Omdat Ponto Streamer ook als afstandsbediening voor de 
Ponto Plus soundprocessor werkt, kunt u het volume of 
programma van de soundprocessor gemakkelijk via de 
Streamer veranderen.

Ponto Streamer:
• is één enkel apparaat waarmee een groot aantal 

communicatiemogelijkheden kan worden geregeld

• is eenvoudig in het gebruik

• verandert uw soundprocessor in een headset.

• heeft een ingebouwde luisterspoel

• is een geïntegreerd systeem. Geavanceerde 
eigenschappen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de 
telefoon tijdens het televisiekijken kan worden gehoord 
en beantwoord

• werkt als afstandsbediening voor uw Ponto Plus sound- 
processor
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Mobiele 
telefoon
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Mic

Telefoon

Muziek

Kantoor- 
telefoon

Ringleiding FM-systeem

Computer
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Makkelijk communiceren
Vaste telefoon
Niet meer rennen naar de telefoon. Geen gemiste 
gesprekken meer.

De ConnectLine telefoonadapter werkt samen met uw 
bestaande telefoon en verandert uw Ponto Plus sound- 
processor in een draadloze headset, zodat u niet op  
hoeft te staan als de telefoon gaat. Om het gesprek aan  
te nemen, hoeft u alleen maar een knop op de Ponto 
Streamer in te drukken.

Videochatten
Videochatten* met familie en vrienden aan de andere 
kant van de stad of aan de andere kant van de wereld!

ConnectLine beschikt over eenvoudige en intuïtieve 
manieren om Ponto Streamer op uw computer aan te 
sluiten. Het geluid wordt rechtstreeks naar de sound 
processor gestuurd voor duidelijk en gemakkelijk online 
converseren en luisteren.

Na aansluiten van Ponto Streamer op de computer – 
rechtstreeks met een snoer of draadloos – bent u klaar 
om te chatten!

*Zoals Skype en FaceTime op de computer



Geniet van amusement
ConnectLine biedt u amusementsmogelijkheden en zorgt 
voor een verbinding met de tv, radio, muziek en meer –  
of u nu alleen of samen met uw familie bent.

Televisiekijken 
Met ConnectLine kunt u genieten van hoogwaardig 
televisiegeluid en van een nieuwe vrijheid. U kunt 
ontspannen luisteren, de sportuitslagen horen, het 
nieuws volgen en u hoeft nooit meer de clou te missen. 

U kunt de televisie duidelijk horen, terwijl het volume 
voor de rest van de familie op het normale niveau blijft 
staan. Uw soundprocessor fungeert als persoonlijke 
headset en Ponto Streamer werkt als uw persoonlijke 
volumeregelaar!
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De ConnectLine TV adapter zendt het geluid van de 
televisie, via Ponto Streamer, direct naar uw sound- 
processor. 

Luisteren naar muziek en audio
Ponto Streamer creëert een verbinding met een breed 
scala van amusementsapparatuur, van mp3-spelers  
tot andere geluidsbronnen, zoals computers en 
luisterboeken. Muziek en audio worden vervolgens 
rechtstreeks naar uw soundprocessor gezonden.



Geniet van uitgaan
Het volgen van de gesprekken die u wilt horen, kan lastig 
zijn in het openbaar – op straat, in een restaurant of bij 
deelname aan een dienst of lezing. Meer lawaai vraagt 
vaak om ‘meer ondersteuning’ ConnectLine biedt 
effectieve oplossingen om deze situaties minder moeilijk 
te maken.

ConnectLine Mic
De microfoon is klein, discreet en draadloos.  
De microfoon wordt gedragen door de persoon met wie  
u wilt praten. Zo kunt u beter verstaan in situaties waar 
uw gesprekspartner wat verder weg is, de omgeving 
rumoerig is, of bij een combinatie van beide.
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Mobiele telefoon
Ponto Streamer helpt bij het telefoneren met uw mobiele 
telefoon – duidelijk, veilig en zonder gedoe. Het geluid 
van de mobiele telefoon wordt rechtstreeks naar uw 
Ponto Plus soundprocessor gestuurd, zodat het als een 
draadloze headset werkt.

Ponto Streamer kan een verbinding maken met een groot 
aantal mobiele telefoons met ingebouwde Bluetooth. 

Ringleidingsystemen
Geniet van gemakkelijke toegang tot ringleidingsystemen 
in theaters, collegezalen en meer. Met de ingebouwde 
luisterspoel van Ponto Streamer drukt u slechts op één 
toets om te verbinden met de ringleidingen.



Verbeter de communicatie 
in de auto
Tijdens het autorijden kan het moeilijk zijn om te 
telefoneren of te communiceren met iemand.  
Met ConnectLine maken we het gemakkelijker.

Mobiele telefoon
Ponto Streamer zendt het geluid van de mobiele telefoon 
draadloos naar de Ponto Plus soundprocessor. Zo kunt  
u moeiteloos gebruikmaken van de mobiele telefoon. 
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Een gesprek in de auto
Als uw gesprekspartner de ConnectLine Mic gebruikt, 
kunt u zich concentreren op het autorijden. De microfoon 
zendt de stem van de spreker draadloos naar uw sound- 
processor, zodat u zich op de weg kunt concentreren.
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Meer mogelijkheden op het 
werk
ConnectLine biedt verschillende oplossingen waarmee  
u uw voordeel kunt doen. Zo kunt u de kantoortelefoon 
gebruiken of videovergaderen met collega’s  of 
zakenpartners. Tijdens vergaderingen kunt u ook een 
discrete clip-on microfoon gebruiken die het geluid 
rechtstreeks naar uw Ponto Plus soundprocessor kan 
sturen.

Kantoortelefoon 
Met ConnectLine office phone kit kunt u van uw sound- 
processor een draadloze headset maken voor de 
kantoortelefoon.

Computercommunicatie
ConnectLine biedt eenvoudige en intuïtieve manieren  
om Ponto Streamer rechtstreeks op uw computer aan  
te sluiten. Het geluid wordt rechtstreeks naar uw sound- 
processor gezonden, zodat u duidelijk en gemakkelijk 
online kunt spreken en luisteren.
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Over Oticon Medical
Oticon Medical creëert innovatieve oorimplantaatsystemen 
die voordelen voor het dagelijks leven bieden en 
langetermijnresultaten voor gebruikers. Oticon Medical zet 
zich in om de behoeften van de gebruiker voorop te stellen, 
investeert voortdurend in productontwikkeling, onderzoek 
en kennisuitwisseling en bevordert ontwikkelingen in 
oorimplantaatsystemen waar gebruikers van kunnen  
profiteren. 
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