
Livet gjort nemmere

A Sonova brand

Tilpasning af Super Power 
er nu super nemt
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Teknologi, der er perfektioneret 
til Super Power-klienter
Personer med kraftigt til svært høretab har forskellige  
behov og præferencer. Det betyder, at tilpasning af deres 
høreapparater kan være udfordrende og frustrerende 
og kræve adskillige besøg og justeringer for at opnå den 
optimale tilpasning. 
Indtil nu.



Med ankomsten af Max™ er det nu super 
nemt at tilpasse Super Power-høreapparater. 
Nu tilgængelig på Tempus™-platformen. 

Tre, nye forudindstillede Super Power-
løsninger gør det lettere at imødekomme 
klienters forventninger, hvilket betyder mindre 
finjustering og større smil fra den første 
tilpasning.

*Genopladelig løsning er tilgængelig i starten af 2019Produkter vist i faktisk størrelse
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Max UP

1 

Max SP

1 | Max SP Et Super Power BTE med et 13-batteri i et holdbart design. 2 | Max UP En Ultra Power BTE med et 675-batteri, der er designet til at vare ved. 
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Dette er, hvad 
hørespecialisterne siger 
om de forudindstillede 
Super Power-løsninger.

95 %
mener, at det vil føre til højere 
klienttilfredshed*

91 %
mener, at det vil give bedre 
førstegangstilpasning hos klienter*

87 %
mener, at det vil medføre færre 
finjusteringer*

*Anovum (2018) Unitron Max Super Power Research n=294 6Driven by Tempus  |  5

Gør klar til store smil 
fra første tilpasning
Imødekom deres forventninger fra starten ved at vælge én 
af tre forudindstillede Super Power-løsninger. Med ét klik kan 
du starte tilpasningen baseret på klientens præferencer og 
erfaringer.

Mindre finjustering i starten kan føre til færre og kortere 
opfølgningsaftaler og mere tilfredse klienter fra første 
tilpasning.

Forudindstillede Super Power-løsninger, der matcher 
deres præferencer

Klassisk Traditionel Moderne
Til klienter, der foretrækker 
en velfunderet tilgang til 
lydbehandling med lidt eller 
ingen signalbehandling og 
ingen retningsbestemthed.

Til klienter, der søger en 
mere traditionel tilgang til 
lydforstærkning med moderat 
signalbehandling og nogen 
retningsbestemthed.

Til klienter, der ønsker den 
nyeste og bedste tilgang 
til lydbehandling med 
avanceret signalbehandling og 
retningsbestemthed.



50 %

mere 
præcis1

36 %

hurtigere1

100 %

af Super Power-
klienter vil gerne høre 
bedre i samtaler2

Max er nu tilgængelig på vores 
højeffektive Tempus-platform, der er 
blevet optimeret specifikt til klienter 
med kraftigt til svært høretab.

Tempus' styrke er vores yderst 
intelligente SoundCore™-
teknologi. 

Driven by Tempus  |  7 8

1 Sammenlignet med North-platformen til genkendelse og placering af tale

2 2018 COSI-feltprøvedata



Power 
Tilpasningsmanager

En ansvarlig løsning til at reducere 
risikoen for overforstærkning. 
Denne funktion forbedrer 
førstegangstilpasningen for de klienter, 
der er vant til ekstra forstærkning, 
men gerne vil lytte på et sikkert 
niveau. Dette opnås ved at skabe det 
startpunkt, som klienterne ønsker, 
og herefter gradvist og automatisk 
reducere forstærkningen og output til 
et mere sikkert niveau, der maksimerer 
taleforståelighed.

Frekvenskompression 2

Nu i stand til at levere en optimal 
balance af lydkvalitet og hørbarhed 
på alle tidspunkter. Uanset inputsignal 
får klienter forbedret opmærksomhed 
og taleforståelse ved at komprimere 
højfrekvenslyde til lavere, mere 
hørbare intervaller. Alt sammen mens 
den naturlige lydkvalitet fra vokaler 
bibeholdes.

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor SP

Spatial Awareness
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SoundCore™

Oplev automatiske, sømløse tilpasninger for at 
høre bedst muligt på tværs af alle lyttesituationer, 
takket være SoundNav.

Forstå tale, og hvor den kommer fra, selv i 
de mest udfordrende samtaler i støj og store 
menneskemængder, takket være den binaurale 
SpeechPro.

Oplev komfort og generel opmærksomhed i 
alle miljøer med automatiske justeringer fra Sound 
Conductor SP, der sikrer optimal hørbarhed for tale.

Nyd en mere naturlig og realistisk lydoplevelse 
med binaural Spatial Awareness.

Tempus-platformen 
er optimeret til Max
Klienter kan deltage aktivt i samtaler overalt med 
SoundCore – en gruppe af fire intelligente funktioner, 
der hurtigt og automatisk forstår høremiljøer og 
udfører problemfrie justeringer. Disse funktioner er 
blevet perfektioneret til Super Power til optimering 
af taleforståelse og miljøopmærksomhed.

Teknologier skabt til 
Super Power-ydeevne

Sound  
Conductor SP

Automatisk justering sikrer optimal 
hørbarhed til tale, imens du bevarer 
komforten og den overordnede 
opmærksomhed i alle miljøer. 
Optimeret til de forskellige behov 
hos Super Power-klienter med 
kraftigt til svært høretab gennem et 
markant stærkere fokus på tale samt 
bibeholdelse af en realistisk balance 
mellem tale og støj. 
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I sandhed en 
personlig oplevelse 
for Super Power-
klienter
Vores høreløsninger er bygget til at 
skabe personlige løsninger til dine 
klienters høreudfordringer. Du kan  
sikre, at alle klienter føler sig tilfredse og 
støttet med disse innovative løsninger.

Lad dem dele øjeblikkelige vurderinger

Max-klienter kan downloade uControl™-appen 
til deres smartphone3 og afgive vurderinger af 
deres høreapparater, mens de er på farten. Du 
kan derefter se Klientvurderinger i Unitrons 
TrueFit™-software. Disse vurderinger giver dig 
værdifulde oplysninger til at forstå dine klienter 
bedre. 

Teknologi, der passer til unikke hørelivsstile

Udfordrende høremiljøer kan især være 
vanskelige for personer med kraftigt til svært 
høretab. Log it All hjælper sundhedspersonale 
med hørelse som område og klienter med 
at forstå disse unikke lyttemiljøer. Denne 
kombination af klientvurderinger og Log it All 
giver dig beviser og indblik til at understøtte 
dine anbefalinger af teknologiniveau.

1 uControl-appen til Max fungerer til Apple-smartphones med iOS 7 og nyere eller Android 4.0.3 eller nyere

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører 
Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc.
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Lev et farverigt liv

Beige (01) Platinum (P6) Pewter (P7) Espresso (P4) Charcoal (P8) Amber (P2)



Fjernbetjening 2

Tilpas din lytning, når du er på 
farten, ved diskret at justere 
lydstyrken og skifte programmer.

uTV™ 3

Få glæde af TV igen med stereolyd 
fra TV'et, der sendes til begge 
høreapparater gennem en streamer. 

Driven by Tempus  |  15

uStream

Få diskret stereoforbindelse til trådløse 
enheder, som mobiltelefoner, TV, tablets 
og uMics, med denne streamer. Plus 
nyd godt af fjernbetjeningsfunktioner.

uDirect™ 3

Deltag i samtaler via mobiltelefoner, uMics 
og FM-receivere med denne streamer. Nyd 
underholdning med stereolyd fra tablet-
computere, TV og mobiltelefoner. Plus 
drag fordel af fjernbetjeningsfunktionerne. 

Stil: Max SP Max UP

Hook uden filter 137/75 139/82

Hook med filter 132/68 133/75

Power slim tube 137/75 139/82

Max

Power slim tube
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Max-tilpasningsprodukter

uMic™

Hør en ledsager nemmere i udfordrende 
miljøer ved at få vedkommende til at 
bære en uMic. Personens stemme 
overføres derefter til høreapparaterne 
gennem en streamer.

Tilbehør holder 
samtalen i gang
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Max gør livet nemmere
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Forbered dig på flere smil 
fra den første tilpasning 
med de forudindstillede 
Super Power-løsninger.

Tilbyd brugertilpassede 
løsninger, som de ikke 
kan få andre steder.

Bring dem ind i samtalen med den 
højtydende Tempus-platform, der er 
optimeret til Super Power-klienter.

Lad dem dele deres 
oplevelser nemt og 
med det samme med 
en smartphone-app.



SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
Automatisk program identificerer og klassificerer 
lyde hen over miljøer, med fokus på samtaler.

Musik • •

Støj • • •

Samtale i en forsamling • • •

Samtale i en lille gruppe • • •

Samtale i stilhed • • • •

Samtale i støjende miljø • • • •

Stilhed • • • •

Samlede miljøer 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Giver optimal taleforståelse og lokalisering binauralt, 
selv i de mest udfordrende miljøer.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Talesøger • • •

Talefokus •

Dynamisk Spatial Awareness •

Sound Conductor SP
Skaber på dynamisk vis balance mellem 
funktionerne for at give forståelse af tale, komfort og 
naturlig lyd.

Talefremhævelse • • • • •

Støjreduktion • • • • •

Selvjusterende retningsbestemthed Multibånd Multibånd Multibånd Multibånd •

Spatial Awareness 
Binauralitet gør det nemmere at lokalisere 
lyd, hvilket giver en mere naturlig og realistisk 
lytteoplevelse.

Spatial Awareness Dynamisk Personlig •

Pinna effekt • • • • •

Lydstabilisering

AntiShock 2 • • • • •

Vindkontrol • • • • •

Feedbackstyring • • • • •

Naturlig Lyd Balance • • • • •

Oplev nyskabelser

Klientindblik Log it all (registrering af alt) • • • • •

Klientvurderinger • • • • •

Data logging • • • • •

Bekvemmelighed

DuoLink • • • • •

Telespole og easy-t • • • • •

Binaural Telefon • • • •

Nem DAI (direkte lydindgang*) • • • •

Tilpasning

Automatisk Tilpasnings-Manager • • • • •

Power Tilpasningsmanager (PAM) • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Frekvenskompression 2 • • • • •

Basforstærker • • • • •

Tinnitus masker • • • • •

IntelliVent • • • • •

Streamming programmer • • • • •

Manuelle programmer • • • • •

NAL-NL2/NL1 og DSLv5 • • • • •

Forudindstillede Super Power-løsninger • • • • •

Kanaler 20 20 16 10 6

Kompatibilitet og teknologi varierer  
efter produkt og marked
* Kræver en kompatibel enhed  
med direkte lydindgang 

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi samarbejder tæt med 
høreapparatspecialister for at kunne levere høreprodukter, der forbedrer folks liv på en meningsfuld måde. 
Fordi hørelse har betydning. 
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