
A Sonova brand

Alle samtaler. 
Alle mobiltelefoner. 
Friheden ved 
genopladeligt.
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Lavet til alle telefoner 

Moxi All-høreapparater forbindes 
direkte til alle telefoner* 

– ikke blot iPhones.®

Håndfri

Der er ingen grund til at røre ved 
telefonen. Klienten hører tydeligt, 
hvad den, der ringer, siger, mens 
mikrofoner sender deres stemme 

til mobiltelefonen.

Ingen streamer 

Moxi All fungerer som et Bluetooth®-
headset, og kan oprette forbindelse 

til mobiltelefoner op til 10 m væk. 
Klienterne oplever fantastisk lydkvalitet 

og mere behagelige samtaler.

2

“Du gætter 
aldrig hvor 
jeg ringer 

fra...”
Fordi livets bedste samtaler også 

kan ske på mobiltelefoner

Produkt vist i faktisk størrelse
*Smartphones og traditionelle mobiltelefoner med en kompatibel Bluetooth Håndfri-Profil 
Bluetooth-kendemærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. 
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Den genopladelige 
revolution fortsætter

Med ankomsten af Moxi All R har klienterne frihed til at 
tale hele dagen på en enkelt opladning over natten. Og 
klienter skal aldrig bekymre sig, hvis de glemmer at lade 

op, fordi de har fleksibilitet til at bytte til traditionelle 
batterier til enhver tid.

100%
siger at klienter synes om en 
opladning natten over, der 
varer hele dagen.*

Strøm til dine klienter!

Helt opladet på mindre end 7 timer 

Gennemsnitligt 16 timers brug, 
inklusive 2 timers telefonsamtaler, 
og 5 timers TV

100% genopladeligt batteri

Fås i 6 farver

Produkt vist i faktisk størrelse 
Moxi All R tilføjer genopladelig teknologi til Moxi All-høreapparater

*100% af fagfolk der arbejder med hørehæmmede, er enige om, at klienter 
synes bedst om høreapparaterne der oplades fuldt natten over og varer i en 

hel dag. Kilde: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor



SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Spatial Awareness
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SoundCore™

Det bedste til samtaler

*89% af fagpersoner der arbejder med hørehæmmede siger, at deres klienter hører bedre i samtaler med 
Tempus end med ethvert andet høreapparat, de har forsøgt. Kilde: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

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

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

Oplev klarere tale og mere naturlig lytning 
overalt med Sound Conductor.

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

Den nyeste teknologi  
holder dem tilsluttet
Vores avancerede binaurale 
funktioner fungerer fuldt ud i Moxi All, 
takket være SWORD™ 2,4 GHz 
chippen. Den tilbyder også direkte 
tilslutning til mobile enheder med 
Bluetooth og til TV-stikket med 
AirStream™ teknologi.

Nem programmering
Programmering af Moxi All-
høreapparater med Noah-link 
Wireless betyder, at klienter ikke 
behøver at bære en ekstra enhed. 

Løs deres største 
lytteudfordringer.  
Overalt.
Binaural behandlende SoundCore-funktioner 
gør det muligt for klienterne at opleve 
fantastisk taleforståelse og en fantastisk rumlig 
opmærksomhed, takket være teknologien 
i Tempus™-platformen.

89%
siger, at deres klienter 
hører bedre i samtaler 
med Tempus.*



Giv dem selvtillid

Klienter kan tage høreapparater med hjem og 
prøve dem, før de køber, med FLEX:TRIAL. 

Og de har ro i sindet, vel vidende at deres 
høreapparater kan opfylde alle deres 
fremtidige behov takket være fleksibiliteten 
i FLEX:UPGRADE.™

Vid det før det er for sent

Få en tidlig e-mailadvarsel, hvis din klient 
skriver negative anmeldelser, og se hurtigt 
resultaterne online med myInsights.

Lås op for klientindblik

Dine klienter får et meget klarere billede 
af deres behov ud fra kombinationen 
af Klientvurderinger og ved at lytte til 
livsstilsbeviser indsamlet af Log It All.  
Du kan bruge dette til at øge dine  
klienters tillid til dine anbefalinger. 

87%
af klienterne anser en 
prøve gavnlig1

99%
siger at FLEX:TRIAL™ forbedrer 
den samlede oplevelse2

85%
af klienterne siger at en 
opgraderingsfunktion ville gøre 
købsbeslutningerne nemmere1

Giv dem en stemme

Det er nemt for klienterne at dele 
deres indtryk lige i øjeblikket 
med Klientvurderinger. De skal 
blot downloade Remote Plus 
app3 til deres smartphone og 
de er klar til at lave anmeldelser 
overalt hvor de går, uden at bære 
rundt på en streamer der skal 
parres eller oplades. 

Remote Plus-app
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Tag personalisering til det 
næste niveau med FLEX
Dagens informerede sundhedsplejeforbrugere 
ønsker at føle sig mere forbundne, selvsikre og 
i kontrol. Vi ønsker at gøre dem glade. Det er det 
ret ensporede fokus, der driver skabelsen af vores 
FLEX™-økosystem. Selv om det er opkaldt efter vores 
flagskibs FLEX-løsninger, er FLEX-økosystemet meget 
mere end en portefølje af innovationer. Det er et 
verdensbillede centreret omkring at give forbrugerne 
den nemme, inklusive oplevelse, de ønsker. 

Fordi når de føler sig  
stærke, vinder vi alle.

1 Kilde: Forbrugerforskning, Sonova Market Insights (2017)

2 Kilde: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 Remote Plus-appen til Moxi All fungerer på Apple-smartphones med iOS 10.2 eller nyere og Android-smartphones med version 6 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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Noget bemærkelsesværdigt 
for alle

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

Produkter vist i faktisk størrelse 
*Farver til rådighed for Moxi All R

Forbind dem nemt til dit TV

Vores TV-tilslutningstilbehør forbinder 
automatisk Moxi All høreapparater til 
TV-programmet og frigør klienterne 
fra at bære en streamer. Klienter nyder 
øjeblikkeligt stereolyd af høj kvalitet, 
trådløst via deres høreapparater, 
ved en volumen der er behagelig for 
alle. Og det virker også med bærbare 
computere, tablets og stereoanlæg.

Designet 
til at være 
enkel
Moxi All høreapparater er designede til at sætte 
klienterne behov først, hvilket giver ultimativ 
komfort, brugervenlighed og frihed.

01* 



Moxi All i korte træk

Moxi All er klassificeret IP 68 for beskyttelse mod fugt og snavs. 

Tilgængelighedsniveauet varierer afhængigt af markedet. 

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. 

© 2018 Unitron. All rights reserved.
2018-02  028-6283-08

unitron.com

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 forståelse af tale og lokalisering, 
selv i de mest udfordrende miljøer.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Talesøger • • •

Talefokus •

Dynamisk Rumlig Lokalisering •

Sound Conductor
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 
Gør det nemmere at lokalisere lyd, hvilket giver en 
mere naturlig og realistisk lytteoplevelse.

Spatial Awareness Dynamisk Personlig •

Pinna-Effekt • • • • •

Lydstabilisering

AntiShock 2 • • • • •

Vindkontrol • • • • •

Feedbackoptimering • • • • •

Naturlig Lyd Balance • • • • •

Oplevelsesinnovationer

Klientindblik Log It All • • • • •

Klientvurderinger • • • • •

Data-logging • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Bekvemmelighed

Direkte tilslutning • • • • •

Genopladelig mulighed • • • • •

DuoLink • • • • •

Tilpasning

Automatisk Tilpasnings-Manager • • • • •

myMusic Binaural Binaural • • •

Frekvenskomprimering • • • • •

Tinnitusmasker • • • • •

IntelliVent • • • • •

Streaming programmer • • • • •

Manuelle programmer • • • • •

NAL-NL2/NL1 og DSLv5 • • • • •

Kanaler 20 20 16 10 6


