
Ponto jämförelsediagram
Få en översikt av olika Ponto-modeller och se fördelarna med att uppgradera till nya Ponto 5 Mini

1 Manuskript under förberedelse, Data på arkiv – Clinical study BC102
2 Data på arkiv hos Oticon Medical
* Vid anpassning enligt rekommendationer

Apple, Apple-loggan, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken 
som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store 
är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. 

Produktinformation Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Mini Varför Ponto 5 Mini?
Anpassningsområde Upp till 45 dB HL Upp till 45 dB HL Upp till 45 dB HL

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

Världens minsta

26 x 19 x 11 mm

Fortfarande världens minsta

Vikt (utan batteri) 14 g 13,2 g 13,2 g

Hårdvarucertifikation 
(inklusive batterifack)

IP57 IP57 IP57

Batterityp 13 312 312

Frekvensområde 200 Hz – 9.5 kHz 200 Hz – 9.5 kHz 200 Hz – 9.5 kHz

LED-lampa – � �

Prestanda

BrainHearing-teknik � � �
Alla Ponto-modeller hjälper hjärnan att tolka ljud 

för bättre talförståelse med mindre ansträngning.1

Open sound experience

–
OpenSound Navigator 

Möjliggör ett ljudlandskap i 360°

OpenSound Navigator

Möjliggör ett ljudlandskap i 360°
För en verkligt öppen och balanserad ljudupplevelse som ger användare tillgång 

till ljud i 360o - har bevisats förbättra talförståelsen med över 20 %.1

– –
OpenSound Optimizer

Upptäcker och förebygger
återkoppling

För 6 dB stadigare förstärkning – mer ljud, inte mindre, hela dagen.2*

Brusreduktion TriState Brusreduktion
OpenSound Navigator 

Exakt analys av ljudmiljön för 
ultrasnabb brusrensning

OpenSound Navigator 

Exakt analys av ljudmiljön för 
ultrasnabb brusrensning

Låter användaren röra sig obehindrat mellan olika 
miljöer, för bättre talförståelse.1

Återkopplingshantering

Inium Sense återkopplingsskydd Feedback shield LX Feedback shield LX
Feedback shield LX avlägsnar återkoppling 

med traditionell återkopplingshanteringsteknik.

– –
OpenSound Optimizer

Upptäcker och förebygger
återkoppling

Förebygger hörbar återkoppling utan minskad förstärkning 
– upp till 6 dB ökad förstärkning utan risk för återkoppling.2*.

Riktverkan
FreeFocus

Traditionell riktverkan
– – Ponto 5 Mini använder OpenSound Navigator istället för traditionell riktverkan.

Teknikplattform Inium Sense

15 frekvenskanaler

Velox S™

50 gånger snabbare data-
behandling än Inium Sense 
Enastående upplösning med 

64 frekvenskanaler

Velox S™

50 gånger snabbare data-
behandling än Inium Sense 
Enastående upplösning med 

64 frekvenskanaler
Ny akustikmätning

56 000 per sek. tillåter
OpenSound Optimizer

Velox S är Oticon Medicals snabbaste och mest avancerade teknikplattform 
som klarar av att följa med i samtal med flera talare, även i bullriga miljöer.

RemoteCare – – � Möjliggör möten, justeringar och uppgraderingar på distans.

Särskilt ändamålsprogram – –
3 särskilda ändamålsprogram 

Tal i buller / Komfort / Musik
Olika program för olika lyssningsmiljöer.

Anslutning och streaming

Stereo streaming Via Oticon Medical Streamer 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 2.4 GHz Bluetooth Low Energy
Ansluter med Oticon ON-appen och ConnectClip för hantering av 

ljudprocessorn, handsfree-samtal, streaming m.m.  

Made for iPhone® – � �
Direkt anslutning till iPhone för att prata i telefon, streama musik 

och video direkt till hörapparaterna.

ConnectClip – � �
Streama direkt från alla moderna smarttelefoner, anslut till laptop via 

USB-dongel och använd som fjärrmikrofon.

EduMic – � �
Streama samtal på upp till 20 meters avstånd och få 

tillgång till FM, telespole och jacklägen.

Remote Control-appen
�

Via Oticon Medical Streamer

�

Via Oticon ON-appen
eller Remote Control 3.0

�

Via Oticon ON-appen eller Remote 
Control 3.0

Diskret hantering av volym, program och anslutning. 

TV Adapter �

TV Adapter 2.0
�

TV Adapter 3.0
�

TV Adapter 3.0
Streama stereoljud direkt från TV:n.

Appar

Kontroll-app ConnectLine-appen Oticon ON-appen Oticon ON-appen
Funktioner som bara finns i Oticon ON-appen: Diskret volym- och programkontroll. 

Innehåller funktionen “Hitta min Ponto” och åtkomst till Hearing Fitness, 
IFTTT och Hearing Guide.

Support- och guide-app Ponto Care-appen Ponto Care-appen Ponto Care-appen Hjälper användare från utprovning till eftervård för en optimal upplevelse.

Tillbehör

Softband och SoundConnector � � �
Tillgång till Ponto för personer som är för unga eller som inte kan genomgå 

operation. Användare kan prova Ponto innan de bestämmer sig. 

Säkerhetslina � � � Skyddar mot förlust och skador på ljudprocessorn. 

Petsäkert batterifack � � � Förhindrar att batteriluckan öppnas av misstag.

Skal och klistermärken � � � Personlig anpassning.

Anpassning
Trådlös anpassning – � � Anpassa Ponto med Noahlink Wireless.

Remote fitting – – �
Oticon RemoteCare-appen

Användare kan delta i möten online och får programmering
och justering utförda på distans.

NAL-NL 1 BC � � �
Välj den mest relevanta anpassningsmetoden för användaren.

DSL BC � – �


