
A Sonova brand

Todas as conversas. 
Todos os telemóveis. 
Toda a liberdade 
do recarregável.
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Criado para todos os telefones 

Os aparelhos auditivos Moxi All ligam- 
-se diretamente a todos os telefones* 

– e não apenas aos iPhones.®

Mãos-livres

Não é necessário tocar no 
telefone. O paciente ouve 
claramente o interlocutor, 
enquanto os microfones 

transmitem a sua voz para 
o telemóvel.

Sem dispositivos de 
transferência áudio 

O Moxi All funciona como um 
auricular Bluetooth®,  ligando-
-se a telemóveis a até 10 m 
de distância. Os pacientes 

desfrutam de uma extraordinária 
qualidade sonora e de conversas 

mais agradáveis.

2

“Não vais 
acreditar de 

onde te estou 
a ligar...”
Porque as melhores conversas da 

vida também acontecem ao telefone

Produto em tamanho real
*Smartphones e telemóveis tradicionais com um Perfil de Mãos-livres Bluetooth compatível 

A marca nominativa e logótipos Bluetooth são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. 
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A revolução 
recarregável continua

Com a chegada do Moxi All R, os pacientes têm liberdade 
para se manterem nas conversas o dia inteiro com uma 

simples carga durante a noite. E os pacientes nunca 
terão de se preocupar se se esquecerem de os carregar, 
pois têm a flexibilidade de usar pilhas tradicionais em 

qualquer altura.

100%
referem que os pacientes 
apreciam que com uma carga 
durante a noite dure o dia inteiro.*

Poder para os seus pacientes!

Carregamento completo 
em apenas 7 horas 

Em média, 16 horas de utilização 
incluindo 2 horas de chamadas 
telefónicas e 5 horas de televisão

Bateria 100% reciclável

Disponível em 6 cores

Produto em tamanho real 
O Moxi All R acrescenta a tecnologia recarregável aos aparelhos auditivos Moxi All

*100% dos profissionais de saúde auditiva concordam que os pacientes gostam que os 
aparelhos auditivos fiquem totalmente carregados durante a noite e durem todo o dia.  

Fonte: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor



SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Perceção Espacial
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SoundCore™

O melhor em conversas

*89% dos profissionais de saúde auditiva referiram que os seus pacientes ouvem melhor as conversas com o Tempus, do  
que com qualquer outro aparelho auditivo que tenham experimentado. Fonte: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Usufruem de ajustes automáticos e contínuos 
para uma audição ideal em todas as situações 
auditivas, graças ao SoundNav.

Compreendem a fala e identificam a sua 
proveniência, até nas conversas mais difíceis 
em ambientes ruidosos e em grupo, graças ao 
SpeechPro binaural.

Desfrutam de uma fala mais nítida e de 
uma audição mais natural em todo o lado 
com o Sound Conductor.

Desfrutam de uma experiência 
sonora mais natural e realista com 
a Perceção Espacial binaural.

As novas tecnologias  
mantém-nos ligados
As nossas funcionalidades binaurais de 
alga gama estão em pleno funcionamento 
no Moxi All, graças ao chip de 2,4 GHz 
SWORD™.  Garante também a conetividade 
direta a dispositivos móveis com Bluetooth 
e ao TV Connector através da Tecnologia 
AirStream™.

Programação fácil
A programação dos aparelhos auditivos 
Moxi All através do Noahlink Wireless 
significa que os pacientes não têm de usar 
um dispositivo adicional. 

Resolva as suas maiores 
dificuldades auditivas. 
Em qualquer lugar.
As funções de processamento binaural do 
SoundCore permitem que os pacientes desfrutem 
de uma fantástica compreensão da fala e uma 
formidável perceção espacial, graças à tecnologia 
da plataforma Tempus™.

89%
dizem que os seus 
pacientes ouvem melhor as 
conversas com o Tempus.*



Dê-lhes confiança

Com o FLEX:TRIAL, os pacientes podem 
experimentar os aparelhos auditivos em 
casa, antes de os comprarem. Além disso, 
podem ficar tranquilos por saberem que os 
seus aparelhos auditivos podem satisfazer 
todas as suas futuras necessidades, graças 
à flexibilidade do FLEX:UPGRADE.™

Saiba antes que seja tarde

Receba um e-mail de aviso antecipado 
quando o seu paciente atribuir classificações 
negativas e consulte rapidamente os 
resultados online com o myInsights.

Desbloquear as perceções dos pacientes

Os seus pacientes obtêm uma noção muito 
mais clara das suas necessidades através da 
combinação das Classificações do Paciente 
com as evidências do seu estilo de vida 
auditivo recolhidas pelo Log It All. Pode usar 
essas evidências para aumentar a confiança 
dos pacientes nas suas recomendações. 

87%
dos pacientes consideram 
que um período experimental 
é benéfico1

99%
referem que o FLEX:TRIAL™ 
melhora a experiência como 
um todo2

85%
dos pacientes dizem que uma 
funcionalidade de atualização 
facilitaria as decisões de compra1

Dê-lhes uma voz

As Classificações do Paciente 
permitem que os pacientes 
partilhem as suas impressões em 
tempo real. Só têm de descarregar 
a aplicação Remote Plus3 para o 
seu smartphone e ficam prontos 
a atribuir classificações em 
qualquer lado, sem terem de 
usar, emparelhar ou carregar 
dispositivos de transferência 
de áudio. 

Aplicação Remote Plus
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Eleve o patamar da 
personalização com o FLEX
Os atuais consumidores de cuidados de saúde 
querem sentir-se mais ligados, confiantes e no 
comando da sua situação. Queremos fazê-los 
felizes. A criação do nosso ecossistema FLEX™ 
é impulsionada por um só objetivo. Embora o seu 
nome provenha das nossas emblemáticas soluções 
FLEX, o ecossistema FLEX é muito mais que um 
portefólio de inovações. É uma visão do mundo 
centrada no fornecimento da experiência simples 
e abrangente que os clientes tanto desejam. 

Porque quando eles se sentem  
capacitados, ganhamos todos.

1 Fonte: Estudo sobre consumidores, Sonova Market Insights (2017)

2 Fonte: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 A aplicação Remote Plus para o Moxi All funciona com smartphones da Apple com o iOS 10.2, ou mais recente, e com 
smartphones Android com a versão 6, ou posteriores.  
Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. A App Store 
é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
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Algo extraordinário para 
toda a gente

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

Produtos em tamanho real 
*Cores disponíveis para o Moxi All R

Ligue-os facilmente à TV

O nosso acessório TV Connector 
liga automaticamente os aparelhos 
auditivos Moxi All ao programa de TV 
e liberta os pacientes da necessidade 
de utilização de um dispositivo de 
transferência de áudio. Os pacientes 
usufruem de um som estéreo de 
alta qualidade sem fios através dos 
aparelhos auditivos, com um volume 
confortável para todos. E também 
funciona com computadores portáteis, 
tablets e aparelhagens de som.

Desenhado 
para ser fácil
Os aparelhos auditivos Moxi All foram concebidos 
para dar primazia às necessidades dos pacientes, 
proporcionando o máximo conforto, facilidade de 
utilização e liberdade.

01* 



Breve descrição do Moxi All

O Moxi All possui a classificação IP 68 referente à proteção contra humidade e detritos. 

A disponibilidade dos níveis de tecnologia varia consoante o mercado. 

Na Unitron, a nossa maior preocupação é com as pessoas com perda auditiva. Trabalhamos 
de perto com os profissionais de saúde auditiva com o fim de fornecer soluções auditivas 
que melhorem a vida de maneira significativa. Porque ouvir é importante. 

© 2018 Unitron. All rights reserved.
2018-02  028-6283-12 

unitron.com

SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
O programa automático identifica e classifica os sons 
nos diferentes ambientes, centrando-se nas conversas.

Música • •

Ruído • • •

Conversa num local público • • •

Conversa num grupo pequeno • • •

Conversa num ambiente silencioso • • • •

Conversa num ambiente ruidoso • • • •

Silêncio • • • •

Total de ambientes 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Proporciona uma compreensão e localização ideais 
da fala, até nos ambientes mais difíceis.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Localizador da Fala • • •

Foco na Fala •

Perceção Espacial Dinâmica •

Sound Conductor
Equilibra os recursos de forma dinâmica para oferecer 
compreensão da fala, conforto e som natural.

Realce da fala • • • • •

Redução de ruído • • • • •

Direcionalidade adaptativa Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Perceção Espacial 
Facilita a localização do som, fornecendo uma 
experiência auditiva mais natural e realista.

Perceção Espacial Dinâmica Personalizada •

Efeito Pavilhão • • • • •

Estabilização Sonora

AntiShock 2 • • • • •

Redutor de ruído de vento • • • • •

Gestor de feedback • • • • •

Balanço de Som Natural • • • • •

Inovações da experiência

Perceções do paciente Log It All • • • • •

Classificações do Paciente • • • • •

Registo de dados • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Comodidade

Conetividade direta • • • • •

Opção recarregável • • • • •

DuoLink • • • • •

Ajuste

Gestor de Adaptação Automático • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Compressão frequêncial • • • • •

Mascaramento de acufenos • • • • •

IntelliVent • • • • •

Programas de transferência 
de áudio • • • • •

Programas manuais • • • • •

NAL-NL2/NL1 e DSLv5 • • • • •

Canais de ajuste 20 20 16 10 6


