
Vergelijkingstabel Ponto
Een overzicht van de verschillende Ponto-modellen en de voordelen van een upgrade naar de nieuwe Ponto 5 Mini

Productinformatie Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Mini Waarom zou u voor Ponto 5 Mini kiezen?
Aanpasbereik Tot 45 dB HL Tot 45 dB HL Tot 45 dB HL

Afmetingen L x B x H 34 x 21 x 11 mm
26 x 19 x 11 mm

‘s werelds kleinste
26 x 19 x 11 mm

Nog steeds ‘s werelds kleinste

Gewicht (zonder batterij) 14 g 13,2 g 13,2 g

Hardwarecertificering 
(inclusief batterijvak) IP57 IP57 IP57

Batterijtype 13 312 312

Frequentiebereik 200 Hz – 9,5 kHz 200 Hz – 9,5 kHz 200 Hz – 9,5 kHz

LED-indicatielampje – � �

Prestaties

BrainHearing-technologie � � �
Alle Ponto-modellen ondersteunen de hersenen om geluid te kunnen begrijpen 

voor beter spraakverstaan met minder luisterinspanning.1

Open geluidservaring

–
OpenSound Navigator 

Maakt een geluidslandschap 
van 360° mogelijk

OpenSound Navigator
Maakt een geluidslandschap 

van 360° mogelijk

Voor een werkelijk open en gebalanceerde geluidservaring die gebruikers 
toegang geeft tot 360°-geluid – bewezen dat het spraakverstaanbaarheid 

met meer dan 20% verbeterd.1

– –
OpenSound Optimizer
Detecteert en voorkomt 

hoorbare feedback
Voor 6 dB stabielere gain – meer geluid, niet minder, de hele dag.2*

Lawaaireductie TriState lawaaireductie

OpenSound Navigator 
Nauwkeurige analyse van de 

geluidsomgeving voor ultrasnelle 
lawaaiverwijdering

OpenSound Navigator 
Nauwkeurige analyse van de 

geluidsomgeving voor ultrasnelle 
lawaaiverwijdering

Hiermee kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen verschillende 
omgevingen, waardoor spraak beter wordt verstaan.1

Feedback management

Inium Sense feedback shield Feedback shield LX Feedback shield LX Feedback shield LX verwijdert feedback met traditionele 
technologieën voor feedbackbeheer.

– –
OpenSound Optimizer
Detecteert en voorkomt 

hoorbare feedback

Voorkomt hoorbare feedback zonder de gain te verminderen 
– tot 6 dB meer gain zonder risico op feedback.2*

Directionaliteit
FreeFocus

Traditionele directionaliteit
– – Ponto 5 Mini gebruikt OpenSound Navigator in plaats 

van de traditionele directionaliteit.

Technologieplatform Inium Sense
15 frequentiekanalen

Velox S™
50 keer snellere gegevensverwerking 

dan Inium Sense. 
Uitmuntende resolutie met 

64 frequentiekanalen

Velox S™
50 keer snellere gegevensverwerking 

dan Inium Sense. 
Uitmuntende resolutie met 

64 frequentiekanalen.
Nieuwe akoestische metingen
56.000 per seconde, waardoor
OpenSound Optimizer wordt

ingeschakeld

Velox S is het snelste en meest geavanceerde technologieplatform van 
Oticon Medical met de snelheid en precisie om snel veranderende gesprekken 

met meerdere sprekers te volgen, zelfs in lawaai.

RemoteCare – – � Hiermee kunnen afspraken, aanpassingen en upgrades op afstand worden gemaakt.

Specifiek programma – –
3 specifieke programma’s 

Spraak in lawaai / comfort / muziek
Verschillende programma’s voor verschillende luistersituaties.

Connectiviteit en streamen

Stereo streamen Via Oticon Medical Streamer 2,4 GHz Bluetooth Low Energy 2,4 GHz Bluetooth Low Energy Maakt verbinding met de Oticon ON-app en ConnectClip en laat gebruikers 
de soundprocessor bedienen, handsfree bellen, muziek streamen en meer. 

Made for iPhone® – � �
Directe verbinding met uw iPhone, zodat u telefoongesprekken, stereomuziek 

en videogeluiden rechtstreeks naar uw hoortoestellen kunt streamen.

ConnectClip – � �
Maakt rechtstreeks streamen mogelijk vanaf elke moderne smartphone,

kan worden aangesloten op laptops via de USB-dongle en kan worden
gebruikt als externe microfoon.

EduMic – � �
Streamt gesprekken tot 20 meter en geeft toegang 

tot de standen FM, luisterspoel of jack.

Remote Control-app �
Via Oticon Medical Streamer

�
Via de Oticon On-app 
of Remote Control 3.0

�
Via de Oticon On-app 
of Remote Control 3.0

Discrete controle over volume, programma’s en connectiviteitsbronnen. 

TV Adapter �
TV Adapter 2.0

�
TV Adapter 3.0

�
TV Adapter 3.0

Streamt stereogeluid rechtstreeks van de tv.

Apps

Control-app ConnectLine-app Oticon ON-app Oticon ON-app
Functies alleen in Oticon ON-app: Discrete volume- en programmaregeling. 
Bevat een functie voor de locatie van “mijn Ponto vinden “ en toegang tot 

Hearing Fitness, IFTTT en de Gehoorgids.

Ondersteuning- en begeleiding-app Ponto Care-app Ponto Care-app Ponto Care-app Ondersteunt gebruikers van proefperiode tot nazorg voor een goede ervaring.

Accessoires

Softband en SoundConnector � � �

Biedt toegang tot Ponto voor mensen die te jong 
zijn of geen operatie kunnen ondergaan.

Hiermee kunnen gebruikers de Ponto uitproberen voordat ze besluiten 
over te gaan op een implantaat. 

Veiligheidssnoer � � � Voorkomt verlies van de soundprocessor en beschermt tegen schade. 

Kindveilige batterijlade � � � Voorkomt onbedoeld openen van de batterijlade.

Beschermhoezen en stickers � � � Maakt personalisering mogelijk.

Aanpassing
Draadloze aanpassing – � � Pas Ponto aan met Noahlink Wireless.

Remote Fitting – – �
Oticon RemoteCare-app

Gebruikers kunnen afspraken online bijwonen en programmering 
en aanpassingen op afstand laten uitvoeren.

NAL-NL 1 BC � � �
Kies de meest relevante rekenregel voor de gebruiker.

DSL BC � – �

1 Manuscript in voorbereiding, gegevens beschikbaar – klinisch onderzoek BC102
2 Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical
* Indien aangepast volgens de aanbevelingen

Apple, het Apple-logo, iPhone®, iPad® en iPod touch® zijn handelsmerken 
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een 
dienstmerk van Apple Inc. 


