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Blijf verbonden
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Verbinding maken met de digitale wereld van vandaag vormt 
een belangrijk deel van de dagelijkse communicatie en plezier 
in het leven – van het beantwoorden van een gesprek op uw 
mobiele telefoon tot video-chatten of televisiekijken.

Neuro 2 connectiviteit  
Geniet van de voordelen van digitaal streamen naar uw 
geluidsprocessor en transformeer uw Neuro 2 in een persoon-
lijke draadloze headset door middel van de connectiviteitsop-
lossingen van de Neuro 2. Deze oplossingen breiden uw opties 
voor digitale communicatie uit naar telefoongesprekken, één 
op één gesprekken in lawaaierige omgevingen, televisie kijken, 
muziek luisteren, praten in videogesprekken en nog veel meer. 

Begin met de connectiviteitsoplossing die u het nuttigst vindt 
en voeg meer toe wanneer nodig. Praat met uw audioloog of 
vertegenwoordiger van Oticon Medical voor meer informatie.

Blijf verbonden

Afstands- 
bediening

Mobiele 
telefoon

Televisie Microfoon Computer Telefoon FMMuziek Mini-jack Ringleiding App
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Eén toestel om ze 
allemaal te verbinden

Via de Oticon Medical Streamer XM heeft u toegang tot een 
breed scala aan elektronische toestellen en kunt u draadloos 
geluid naar uw Neuro 2 sturen.

De Streamer wordt om uw nek gedragen en heeft drie toetsen 
voor de belangrijkste functies: telefoon, televisie en microfoon. 
Door gebruik te maken van 2,4 GHz Bluetooth-technologie is 
het compatibel met bijna alle Bluetooth®-apparaten – 
waaronder iPhone®, iPad® en iPod touch® en Android™ mobiele 
telefoons en tablets.

Persoonlijke afstandsbediening
De Streamer fungeert ook als afstandsbediening voor uw 
Neuro 2-geluidsprocessor en biedt u een alternatieve manier 
om van programma te wisselen, het volume aan te passen of 
het geluid om u heen te dempen.
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Slimme bediening vanaf 
uw smartphone

Met slechts enkele vegen en tikken kunt u met deze app 
het volume aanpassen, van programma wisselen op uw 
geluidsprocessor, schakelen tussen geluidsbronnen zoals 
televisie en muziek en het geluid om u heen dempen. U kunt 
de ConnectLine App gratis downloaden bij de App Store®  
en op Google Play™.

Gebruik de ConnectLine App om 
het geluid te regelen dat naar uw 
Neuro 2 wordt gestreamd

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. 
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
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Stream gesprekken 
draadloos 

Phone Adapter 2.0

Vaste telefoon
De ConnectLine Phone Adapter werkt met uw vaste telefoon en 
verandert uw geluidsprocessor in een draadloze headset. Om 
een gesprek te beantwoorden, drukt u gewoon op een toets op 
de Streamer of de ConnectLine App. Dit zorgt ervoor dat het 
fysieke opnemen van een telefoon tot het verleden behoort.

Eén systeem
Alle Neuro 2 connectiviteitsoplossingen zijn ontworpen om 
samen te werken. Bijvoorbeeld: als de telefoon gaat terwijl u 
televisie kijkt, kunt u dit horen en het gesprek beantwoorden. 
Als u het gesprek beëindigt, gaat het systeem automatisch 
door met het streamen van het geluid van de televisie.

Neuro 2 als uw persoonlijke 
headset

Mobiele telefoon
Met Bluetooth-technologie en de Streamer kunt u gesprekken 
op uw mobiele telefoon naar uw Neuro 2-geluidsprocessor 
streamen. Voer het gesprek op uw telefoon, of rechtstreeks op 
de Streamer en hoor het gesprek via uw Neuro 2. Omdat de 
Streamer uw spraak opvangt en verzendt, is het niet nodig om 
uw mobiele telefoon dicht bij uw mond te houden, zodat u een 
volledig handsfree gesprek kunt voeren. 

Videogesprekken
U kunt videogesprekken voeren via uw mobiele telefoon, 
tablet of computer en het geluid rechtstreeks van de 
Streamer naar uw geluidsprocessor laten sturen.
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Handsfree communicatie  
tijdens het autorijden

Telefoongesprekken
Met de Streamer worden gesprekken van de mobiele telefoon 
draadloos naar uw Neuro 2 geluidsprocessor verzonden zodat 
u een telefoongesprek in de auto kunt voeren – zonder uw 
handen van het stuur te hoeven halen.

Praten in de auto
Als u tijdens de autorit graag met een passagier praat, kunt  
u gebruik maken van de ConnectLine microfoon. Deze wordt 
gedragen door de persoon met wie u praat en stuurt de stem 
naar uw geluidsprocessor. Door de microfoon te gebruiken 
hoeft u elkaar niet aan te kijken tijdens het praten en kunt  
u uw ogen op de weg houden.

Praten en autorijden  
– geen probleem
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TV Adapter 2.0

Geniet van entertainment,
op uw manier

Televisiekijken 
Gebruik de ConnectLine TV Adapter om het geluid van uw 
televisie via de Streamer naar uw geluidsprocessor te 
verzenden. Dit verandert uw geluidsprocessor in een 
persoonlijke headset en maakt van de Streamer – of 
ConnectLine App – een persoonlijke volumeregelaar.  
De TV Adapter kan geluid van de televisie naar de Streamer 
verzenden tot afstanden van 30 meter, zodat u een 
televisieprogramma in de huiskamer kunt volgen van  
op afstand. 

Open een wereld van 
entertainment door verbinding 
te maken met de televisie, radio, 
muziek en meer

Luisteren naar muziek en audio
De Streamer creëert een stabiele verbinding met diverse 
populaire entertainment apps op uw smartphone en tablet  
en zorgt ervoor dat u vanaf uw computer kunt streamen, 
zodat u rechtstreeks via uw geluidsprocessor naar muziek, 
audioboeken en andere audiobronnen kunt luisteren.
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Ringleidingsystemen
Geniet van toegang tot ringleidingsystemen in plaatsen 
zoals bioscopen, theaters en collegezalen.

Met de ingebouwde luisterspoel van de Streamer drukt  
u slechts op één toets op de Streamer of ConnectLine App  
om verbinding te maken met ringleidingen. Als u een Neuro 2 
geluidsprocessor aan beide oren draagt, of een combinatie 
gebruikt van een compatibel hoortoestel en de Neuro 2 
geluidsprocessor, wordt het geluid naar beide oren gestuurd.

ConnectLine en microfoon

Maak er deel van uit

Hoor wat belangrijk is  
wanneer u in openbare 
gelegenheden bent

Het kan uitdagend zijn de stemmen te horen die u wilt horen 
wanneer u zich in openbare gelegenheden bevindt. Wanneer  
u op straat bent, in een restaurant of deelneemt aan een dienst 
of lezing, kunt u last hebben van vele concurrerende 
geluidsbronnen in de omgeving.

ConnectLine microfoon
In situaties waar uw partner op enige afstand is of als u zich in 
een rumoerige omgeving bevindt, kan de kleine, discrete en 
draadloze ConnectLine microfoon door uw gesprekspartner 
worden gedragen om zijn/haar stem naar uw Neuro 2 
geluidsprocessor te sturen. Zo kunt u het gesprek volgen  
en u nog altijd richten op uw omgeving. 
De microfoon kan worden bediend 
vanaf uw Streamer en de 
ConnectLine App.



Streamer met FM-ontvanger

1716

Luisteren in de klas

*Roger™ van Phonak

Neuro 2 als een 
draadloze headset  
in het leslokaal

Als u een student bent, of om een 
andere reden afhankelijk bent van 
FM, dan kunt u deze functionaliteit  
in het leslokaal, de collegezaal of 
andere plaatsen gebruiken via de 
Streamer. De Streamer heeft een 
ingebouwde Europin waarmee een 
Roger™* of FM-ontvanger bevestigd 
kan worden. Dan wordt de geluids-
processor een persoonlijke headset 
en heeft u geen speciale FM-oplos-
sing nodig om het systeem te 
kunnen gebruiken.

Een andere manier om de stem van 
de leerkracht naar uw geluidspro-
cessor te verzenden is via de 
ConnectLine microfoon. Dit is 
handig voor lezingen of langere 
presentaties.
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Opties voor  
bimodale gebruikers

Sensei SP en  
Neuro 2

Dynamo en  
Neuro 2Stuur geluid draadloos naar  

beide oren 

Als u een conventioneel hoortoestel gebruikt met uw Neuro 2, 
zoals een Oticon Dynamo of Oticon Sensei SP, dan kunt u de 
Neuro 2 connectiviteitsoplossingen met beide gebruiken. 
U kunt bijvoorbeeld de Streamer en ConnectLine App gebrui-
ken om het geluid van uw elektronische apparaten te regelen 
en het geluid draadloos naar zowel uw Oticon hoortoestel als 
uw Neuro 2 geluidsprocessor te sturen. De aanpassingen die  
u maakt aan het volume of de programmawijzigingen worden 
dan in beide toestellen doorgevoerd.



Because sound matters

Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van 
implanteerbare hooroplossingen, die zich er volledig op toelegt om 
mensen in elke levensfase de magische wereld van geluid te laten 
ervaren. Als onderdeel van de Demant Group, een wereldwijde 
leider op het gebied van hoorzorg met 14.500 werknemers in meer 
dan 130 landen, hebben wij toegang tot een van ’s werelds sterkste 
onderzoeks- en ontwikkelingsteams, de nieuwste technologische 
ontwikkelingen en inzichten in de hoorzorg. 

Onze deskundigheid omvat meer dan honderd jaar ervaring in de 
audiologie en geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk 
in de technologie van hoorimplantaten. Wij werken samen met 
patiënten, artsen en andere professionals in de hoorzorg om ervoor 
te zorgen dat iedere oplossing die we maken ontwikkeld wordt op 
basis van de behoeften van de eindgebruiker. Wij zetten ons voort-
durend in om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan te 
bieden die de levenskwaliteit van mensen verbetert, waar het leven 
hen ook brengt. Omdat we weten hoe belangrijk geluid voor u is.
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