Vaivatonta yhdistettävyyttä
parempaan kuulemiseen

Tutustu maailman
innovatiivisimpaan
kuulokojeteknologiaan.

Esittelyssä
Evolv AI,
Starkeyn
täydellinen sarja
älypuhelimeen
yhdistettäviä
kuulokojeita
Edistyneimmällä
teknologiallamme paras
Starkey Sound™
Evolv AI on täynnä innovatiivista
tekniikkaa ja niissä on kirkkain ja
selkein ääni. Tämä täydellinen
sarja kuulokojeita yhdistyy
saumattomasti elämääsi.

Vaivatonta
kuulemista.
Vaivatonta
elämää.
Starkeylla ymmärrämme
kuulonaleneman vaikutuksen.
Siksi jokaisen kehitysaskeleen
tarkoitus on tehdä
paremmin kuulemisesta
vaivattomampaa.
Evolv AI muuttaa alaa edistyneimmällä
Starkeyn äänellä, parannetulla
yhdistettävyydellä ja täydellisellä
valikoimalla eri tyylejä.
Jopa 55 miljoonaa yksilöllistä
säätöä joka tunti, aina päällä, aina
automaattinen kuulokoje tarjoaa
realistisen ja aidon äänenlaadun kaikissa
kuunteluympäristöissä ilman, että sinun
tarvitsee tehdä mitään ylimääräistä.
Mitä tulee paremman kuulemisen
innovaatioon, voit odottaa vaivattomuutta.

Realistinen &
aito äänimaailma

Erinomainen ääni
kaikissa tyyleissä.
Vaivatonta
kuulemista,
juuri kuten haluat.

Erinomainen äänenlaatu
kaikissa kuulokojemalleissa.
Tätä on vaivaton
kuuleminen.
Evolv AI, voit odottaa vaivatonta
kuuntelukokemusta. Sinulla
on nyt täydellinen valikoima
saumattomasti yhdistettäviä
kuulokojeita, joista voit valita
omaan elämäntapaasi sopivimman.
Pienimmästä tehokkaimpaan,
kuulokoje, joka on vaivattomasti
täydellinen.

Meluenergia
40% vähennys meluenergiaan
verrattuna aiempaan teknologiaan
takaa äänenlaadun, joka on
parempi kuin koskaan aiemmin.

2-suuntainen ääni
Kuulokojeiden mikrofonit
nappaavat ja suoratoistavat äänesi
suoraan iPhoneen ja iPadiin*,
mahdollistaen saumattomat
hands-free puhelut.

Edge-tila
Paremmin kuuleminen haastavissa
ympäristöissä on helppoa
käyttämällä tekoälyyn pohjautuvaa
ominaisuutta Thrive-sovelluksesta
tai suoraan kuulokojeistasi**.

TeleHear™
Kojeiden etäsäätäminen tarjoaa
aiempaan enemmän joustavuutta
ja hienosäätöä, missä ikinä
oletkin. Voit olla yhteydessä
kuuloasiantuntijaasi virtuaalisesti,
jolloin kuulokojeiden säätö
onnistuu helposti etänä.
*Yhteensopiva iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ja
myöhempien mallien kanssa, kuten myös iPad Pro 12.9-inch (5.
sukupolvi), iPad Pro 11-inch (3. sukupolvi), iPad Air (4. sukupolvi),
ja iPad mini (6. sukupolvi).
** Suoraan kuulokojeista saatavilla vain 2400-tasoisissa.

Tyyli, joka on
suunniteltu
juuri sinulle.
Tätä
kutsumme
vaivattomaksi
kuulemiseksi.

Kuulokojeet, jotka ovat
huomaamattomat,
tyylikkäät ja vaivattomat
Evolv AI tarjoaa täydellisen
valikoiman yksilölliseen kuulemiseen
älypuhelin yhteensopivana ja
korvasi ainutlaatuiseen anatomiaan
suunniteltuna – ladattavana tai
paristokäyttöisenä. Saumattomasti
osana jokapäiväistä elämääsi.
Kuuloasiantuntijasi auttaa sinua
valitsemaan juuri sinulle sopivan
tyylin, jotta voit kokea elämän
parhaimmillaan ja varmana
kuulokojeistasi.

Suunniteltu
yksilöllisesti
elämää
varten
Starkey on tunnettu alan
johtavien yksilöllisten
ratkaisujen kehittämisestä
ja ensimmäisestä
ladattavasta yksilöllisestä
kuulokojeesta.
Evolv AI on Starkeyn
parhaalta kuulostava
kuulokoje ja yksilöllisesti
käsintehty ainutlaatuiselle
korvallesi.

Näissä huomaamattomissa ja
voimakkaissa laitteissa on pinnoite, joka
hylkii vettä, pölyä ja kosteutta, jotta
yksilölliset kojeesi kestävät pitkään.

Tekoälyllä
vahvistettua
kuulemista
jokaiseen
tarpeeseen.

Kuulokojeen valintaan vaikuttaa
tarpeesi, elämäntapasi ja
aktiivisuutesi. Kuuloasiantuntijasi
auttaa sinua löytämään sinulle
sopivan kuulokojeen. Meillä on
ratkaisu myös toispuoleiseen
kuulonalenemaan.

Yksilölliset

Korvan taustalla

Yksilöllisesti korvakäytäväsi
mukaan muotoiltu.

Pink

Light
Brown

Medium Chestnut
Brown

Dark
Brown

NanoShield-pinnoite suojaa kojeita
kosteudelta.

Black

Champagne

Bronze

Sterling

Espresso

Slate

Bright White
with Sterling

Black

Vaivatonta
yhteyttä
ympäröivään
elämään.
Kuulokojeiden tulee mukautua
täydellisesti elämäntapaasi.
Parannetulla yhdistettävyydellä,
parhaalla suoratoiston äänenlaadulla
ja etäsäädön parannuksilla, Evolv AI
tekee juuri sen – missä ikinä oletkin.

Kaatumishälytys
Kaatumisen tunnistus ja
hälytys on entistä varmempi
tapa olla turvassa.

Muistutukset
Voit kuulla kalenterin ja
muistutusten ilmoitukset
suoraan kuulokojeisiisi.

Kuulokojeet,
jotka sopivat
elämäntapaasi
täydellisesti.

Helppoa
yhdistettävyyttä

Yhdistämällä kuulokojeesi
älypuhelimeesi saat elämää
helpottavia ominaisuuksia ja
hyödyllistä tietoa hyvinvoinnistasi.
Voit käyttää älypuhelintasi
kuulokojeiden kaukosäätimenä,
tehdä omia kuunteluohjelmia
ja seurata hyvinvointiasi
osallistumisen ja aktiivisuuden
avulla.

Thrive Hearing
Control
sovelluksella
säädät
helposti itse
kojeitasi.

Sovelluksessa voi olla pienä eroavaisuuksia riippuen puhelimestasi.

Langattomat
laitteet lisäävät
vaivattomuutta

3. Table Microphone

Monitoimintainen laite, jonka
avulla kuuleminen paranee
ryhmätapaamisessa tai meluisissa
ravintoloissa. Se toimii myös
lisälaitteena televisiolle ja
etämikrofonina.

4. Latauslaitteet

1. Remote Microphone +

Mini Remote Microphone
Molemmat mahdollistavat äänen
suoratoiston ja kahdenkeskisen
keskustelun meluisissa
ympäristöissä. Remote Microphone+
laitteella suoratoistat ääntä myös
elektronisra äänilähteistä.

2. Remote
Säädä kuulokojeiden ohjelmia
ja äänenvoimakkuutta
helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

Saat ladattua kuulokojeet jopa
kolme kertaa laitteen omalla akulla
ilman verkkovirtaa. Kojeet menevät
automaattisesti päälle, kun ne ottaa
pois latauslaitteesta.

5. Mini Turbo -latauslaite
Vain 7 minuuttia ja taskukokoinen
latauslaite tarjoaa 3,5 tuntia
käyttöaikaa RIC R ja BTE R -kojeille.
Lataat kojeet täyteen neljä kertaa
ilman verkkovirtaa.
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Starkey logo, Starkey, Thrive, TeleHear, Evolv, ja Evolv logo ovat Starkey
Laboratories, Inc:n tavaramerkkejä.
Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, App Store ja Siri ovat Apple, Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.
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