
A Sonova brand

Alle gesprekken. 
Alle mobiele 
telefoons. 
Alle vrijheid van 
oplaadbaarheid.
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Gemaakt voor alle telefoons 

Moxi All-hoortoestellen maken 
direct verbinding met alle 

telefoons* – niet alleen iPhones.®

Handsfree

Het is niet nodig om de telefoon 
aan te raken. De cliënt hoort 
duidelijk wat de beller zegt, 
terwijl microfoons cliënt's 
stem verzenden naar de 

mobiele telefoon.

Geen streamer 

Moxi All gedraagt zich als een 
Bluetooth®-headset, maakt 
verbinding met alle mobiele 

telefoons tot een afstand van 
wel 10 m. Cliënten ervaren 

geweldige geluidskwaliteit en 
aangenamere gesprekken.

2

“Je raadt 
nooit waar 
ik vandaan 

bel...”
Omdat de beste gesprekken in het leven 
ook plaatsvinden via mobiele telefoons

Product weergegeven op werkelijke grootte
*Smartphones en traditionele mobiele telefoons met een compatibel Bluetooth-handsfreeprofiel 
Het Bluetooth-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. 
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De revolutie van het 
oplaadbare hoortoestel 

gaat verder

Cliënten hebben met de komst van Moxi All R de vrijheid 
gekregen om de hele dag in gesprek te blijven, na slechts 

een nachtje opladen. Daarnaast hoeven cliënten zich 
nooit zorgen te maken als ze vergeten om op te laden, 
omdat ze de flexibiliteit hebben om op elk moment te 

wisselen met gewone batterijen.

100%
zegt dat cliënten tevreden 
zijn over 's nachts opladen en 
een hele dag functioneren.*

Geef uw cliënten het 
heft in eigen handen!

Volledig opgeladen in 
minder dan 7 uur 

Gemiddeld 16 gebruiksuren 
inclusief 2 uur mobiele 
telefoongesprekken en 5 uur tv

Accu is 100% te recyclen

Verkrijgbaar in 6 kleuren

Product weergegeven op werkelijke grootte 
Moxi All R voegt oplaadbare technologie toe aan Moxi All-hoortoestellen

*100% van de hoorspecialisten zijn het ermee eens dat cliënten er tevreden 
over zijn dat de hoortoestellen na een nacht volledig zijn opgeladen en een 

hele dag meegaan. Bron: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor



SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Spatial Awareness
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SoundCore™

De beste voor een goed gesprek

*89% van de hoorspecialisten zegt dat hun cliënten met Tempus gesprekken beter verstaan dan 
met elk ander hoortoestel dat ze hebben geprobeerd. Bron: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Ervaar automatische, naadloze aanpassingen om 
optimaal te kunnen horen in alle luistersituaties, 
met dank aan SoundNav.

Versta gesprekken en weet waar het vandaan 
komt, zelfs in de meest uitdagende gesprekken 
in lawaai en grote groepen mensen, met dank aan 
binaurale SpeechPro.

Ervaar overal helderdere spraak en een 
natuurlijker geluid met Sound Conductor.

Geniet van een natuurlijkere en realistische 
geluidservaring met binaurale Spatial Awareness.

De nieuwste technologie  
houdt hen verbonden
Onze hoogwaardige binaurale functies 
zijn volledig functioneel in Moxi All met 
dank aan de SWORD™ 2,4 GHz-chip. Het 
is ook de krachtbron achter de directe 
connectiviteit met mobiele apparaten 
met Bluetooth en naar de TV Connector 
met AirStream™-technologie.

Eenvoudig programmeren
Moxi All-hoortoestellen programmeren 
met Noahlink Wireless houdt in dat 
cliënten geen extra apparaat hoeven 
te dragen. 

Hun grootste 
hooruitdagingen oplossen. 
Overal.
Binauraal werkende SoundCore-functionaliteit stelt 
cliënten in staat om fantastische gesprekskwaliteit 
en geweldig ruimtelijk bewustzijn te ervaren met 
dank aan de technologie op het Tempus™-platform.

89%
zegt dat hun cliënten 
gesprekken beter 
verstaan met Tempus.*
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Geeft hen zelfvertrouwen

Cliënten kunnen hoortoestellen mee naar huis 
nemen om te proberen voordat ze tot aanschaf 
overgaan met FLEX:TRIAL. 

Ze zullen ook gerust zijn dat hun hoortoestellen 
tegemoet kunnen komen aan al hun 
toekomstige behoeften met dank aan de 
flexibiliteit van FLEX:UPGRADE.™

Weten voordat het te laat is

Ontvang een waarschuwings-email als uw 
cliënt negatieve beoordelingen maakt en bekijk 
snel de resultaten online met mijnStatistieken.

Cliëntstatistieken vrijgeven

Uw cliënten krijgen een veel duidelijker beeld 
van hun behoeften met de combinatie van 
Cliënt Beoordelingen en luisteromstandigheden 
verzameld door Log It All. U kunt dit bewijs 
gebruiken om het zelfvertrouwen van uw 
cliënten te vergroten in uw aanbevelingen. 

87%
van de cliënten ervaart een 
proefperiode als positief1

99%
zegt dat FLEX:TRIAL™ de 
totale beleving verbetert2

85%
van de cliënten zegt dat een 
upgradefunctie aankoopbeslissingen 
eenvoudiger maakt1

Geef hen een stem

Het is eenvoudig voor cliënten 
om hun indrukken op het 
moment zelf te delen met 
Cliënt Beoordelingen. Ze 
downloaden eenvoudig de 
Remote Plus-app3 op hun 
smartphone en ze zijn klaar om 
beoordelingen te maken, waar 
ze ook zijn en zonder dat ze een 
streamer hoeven te dragen, te 
koppelen of op te laden. 

Remote Plus-app
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Breng personalisatie op 
een hoger niveau met FLEX
De geïnformeerde zorgconsumenten van vandaag 
willen zich meer verbonden en zelfverzekerd voelen 
en meer zeggenschap hebben. Wij willen hen gelukkig 
maken. De kracht achter de creatie van ons FLEX™-
ecosysteem is een doelgerichte focus. Hoewel het 
is vernoemd naar onze bekende FLEX-oplossingen, 
is het FLEX-ecosysteem zoveel meer dan een reeks 
van innovaties. Het is een wereldbeeld waarin het 
draait om het geven van de zo gewilde eenvoudige en 
veelomvattende beleving aan consumenten. 

Omdat we er allemaal baat bij hebben  
wanneer zij zich gesterkt voelen.

1 Bron: Consumentenonderzoek, Marktinzicht door Sonova (2017)

2 Bron: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 De Remote Plus-app voor Moxi All werkt op Apple-smartphones met iOS 10.2 of nieuwer en Android-smartphones met versie 6 of nieuwer.  
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple 
Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.
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Iets opmerkelijks 
voor iedereen

P2

S2*

Q9

S6

S3

S7 

P6* 

S5* 

P7* 

P4* 

P8

01 Beige | P2 Amber | S2 Amber suede | Q9 Cinnamon | S6 Sand storm | S3 Espresso boost | S7 Teal blast | P6 Platinum | S5 Pewter shine 
P7 Pewter | P4 Espresso | P8 Charcoal

Producten weergegeven op werkelijke grootte 
*Kleuren beschikbaar voor de Moxi All R

Verbind ze eenvoudig met een TV

Onze TV Connector schakelt 
automatisch Moxi All-hoortoestellen 
over naar het programma voor tv-geluid 
en bevrijdt cliënten van het dragen van 
een streamer. Cliënten genieten meteen 
van stereogeluid van hoge kwaliteit, 
draadloos via hun hoortoestellen, 
op een volume dat voor iedereen 
comfortabel is. En het werkt ook met 
laptops, tablets en stereo's.

Ontworpen 
om eenvoudig 
te zijn
Moxi All-hoortoestellen zijn ontworpen om de 
behoeften van de cliënt voorop te stellen door 
het leveren van ultiem comfort, gebruiksgemak 
en vrijheid.

01* 



Moxi All in het kort

Moxi All is beoordeeld met IP 68 voor bescherming tegen vocht en vuil. 

De beschikbaarheid van het technologieniveau varieert per markt. 

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. 

© 2018 Unitron. All rights reserved.
2018-02  028-6283-07 

unitron.com

SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
Automatisch programma dat geluiden in 
omgevingen waarneemt, met een speciale focus 
op gesprekken

Muziek • •

Lawaai • • •

Gesprek in een grote groep • • •

Gesprek in een kleine groep • • •

Gesprek in rust • • • •

Gesprek in lawaai • • • •

Rustig • • • •

Aantal omgevingen 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Biedt optimale verstaanbaarheid en lokalisatie 
van spraak, zelfs in de meest complexe 
luisteromgevingen.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Dynamic Spatial Awareness •

Sound Conductor
Stemt de features op dynamische wijze op elkaar 
af om spraakverstaan, comfort en natuurlijk 
geluid mogelijk te maken.

Speech enhancement • • • • •

Noise reduction • • • • •

Adaptief directioneel Multiband Multiband Multiband Multiband •

Spatial Awareness 
Maakt het gemakkelijker om geluid te lokaliseren 
en biedt een meer natuurlijke en realistische 
luisterervaring.

Spatial Awareness Dynamisch Persoonlijk •

Pinna Effect • • • • •

Sound Stabilization

AntiShock 2 • • • • •

Wind control • • • • •

Feedback manager • • • • •

Natural Sound Balance • • • • •

Innovaties ervaren

Cliënt statistieken Log It All • • • • •

Cliënt Beoordelingen • • • • •

Datalogging • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Comfort

Directe connectiviteit • • • • •

Oplaadbaar optie • • • • •

DuoLink • • • • •

Aanpassing

Automatische Adaptatie 
Manager • • • • •

MyMusic Binauraal Binauraal • • •

Frequentie compressie • • • • •

Tinnitusmaskeerder • • • • •

IntelliVent • • • • •

Streaming programma's • • • • •

Handmatige programma's • • • • •

NAL-NL2/NL1 en DSLv5 • • • • •

Aanpaskanalen 20 20 16 10 6


