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SpeechZone 2
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Specifieke kenmerken Woordenlijst
SpeechZone 2

Schakelt in rumoerige omgevingen over op optimale
microfoonstrategie om te focussen op spraak uit elke richting

Binaural spatial processing Hoortoestellen werken samen om de spraakrichting te bepalen
SoundNav

Automatisch programma dat verschillende omgevingen waarneemt
en er soepel tussen schakelt, met een speciale focus op gesprekken

Sound Conductor

Brengt de juiste functies dynamisch in balans om de verstaanbaarheid
van spraak en het comfort te verbeteren terwijl de natuurlijke
geluidskwaliteit behouden blijft
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•

•

Log It All

Legt de tijd vast waarin cliënten zich in alle zeven SoundNavomgevingen bevinden om technologieaanbevelingen te ondersteunen

•

•

•

MyMusic

Speciale instellingen die door de aanpasser kunnen worden
geselecteerd om extra van muziek te kunnen genieten

Automatisch
binauraal

Automatisch
binauraal

•

Binaurale Telefonie

Streamt telefoongesprek van het telefoonoor naar het andere oor,
zonder extra accessoire

•

•

•

Automatische Adaptatie
Manager

Begeleidt cliënten op intelligente en aangename wijze bij
de overgang van een comfortabele eerste instelling naar de
benodigde versterking voor optimaal spraakverstaan
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•

•

Multiband

Multiband

Multiband

Eigenschappen
Adaptief directioneel

Directionele strategie die meerdere bronnen van
achtergrondgeluid opspoort en onderdrukt

Frequentie compressie

Comprimeert onhoorbaar hoog geluid en verplaatst dit naar
een beter hoorbaar gebied met lagere frequenties

•

•

•

AntiShock

Zorgt dat uw cliënt geen ongemak ervaart door
plotselinge, harde, scherpe geluiden

•

•

•

Pro

800

700

Premium heeft
het allemaal,
plus een focus
op spraak uit
elke richting

Binaurale
aanpak van
spraak in
lawaai

Spraak wordt
gescheiden
van achtergrondlawaai

Op alle technologieniveaus:
• Pinna Effect
• Natural Sound Balance
• Datalogging
• Feedback manager
• Wind control
• Tinnitusmaskeerder
• DuoLink
• Easy-t

• Plasma coating
• WDRC-verwerking met
NAL-NL1, NAL-NL2 en DSL v5
• Lineaire verwerking
met DSL v5

Accessoires bieden u extra hulp om uitdagingen van cliënten te
overwinnen. Ze zijn verkrijgbaar op alle technologieniveaus.

Het kleinste formaat,
zonder compromissen
Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen met gehoorverlies. We
werken nauw samen met hoorspecialisten om hooroplossingen te
bieden die iemands leven op een positieve manier beïnvloeden.
Omdat een goed gehoor belangrijk is.
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De Moxi Now is dan misschien
de kleinste, maar zit barstensvol
geweldige technologie die cliënten
echt tevreden maakt.

