
Avancér mere 
med Moxi2
Der er en ny Moxi™-generation at holde af. Moxi2 
tilbyder en frisk stribe teknologier og stilarter, 
funktioner, der bringer brugertilfredsheden til nye 
højder, og innovationer, der skaber den bedste første 
tilpasningsoplevelse, alt sammen omgivet af den 
naturlige lyd, som kun Era™-platformen kan levere.
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Moxi2 i korte træk
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Moxi2 hæver 
standarden
Den Moxi, du kender og elsker, er lige blevet endnu 
bedre med nye stilarter, mere fleksibilitet og den 
mest naturlige lytteoplevelse, overalt.

Høj stil
Moxi2 giver dig et valg mellem tre RIC (Receiver-in-Canal) stilarter på tværs af 
fire forbedrede teknologiniveauer, så det er endnu lettere at opfylde alle din 
patients behov.

Holdbar og funktionel – den helt nye Moxi2 Dura tilbyder et appellerende, 
robust design, der er drevet af et størrelse 13 batteri og designet til at være 
modstandsdygtigt.

Smuk og spændende – Stadig så flydende og raffineret som altid, er 
Moxi2 Kiss den naturlige evolution inden for en stil, der er svær at modstå.

Afprøvet og ægte – RIC-stilen med attitude, som startede det hele, er nu 
tilgængelig som næste generations Moxi.2

Den bedste første pasform
De fremragende nye teknologier i Moxi2 bringer Moxi til det næste niveau. 
Et komplet funktionssæt leverer lyd, som ment fra naturen, og det Automatiske 
Program med SmartFocus™ 2 giver en let og komfortabel lytteoplevelse.

SmartFocus 2 giver et løft ved at tilføje taleforstærkning+ og niveauafhængighed 
i støjreduktionsfunktionen. Disse opdateringer giver dine patienter et mærkbart 
nyt niveau af lyttelethed ved udfordrende tale i støjende situationer og mindre 
distraktion fra hverdagslyde.

Automatisk Tilpasnings-Manager er en afprøvet tilpasningsstrategi, der holder 
nye brugere mere tilfredse ved at starte dem på deres foretrukne lytteniveauer 
og så gradvist justere dem hen mod det ønskede mål.

Flex:trial™ er en helt igennem unik tilgang til at nedbryde barriererne, der 
forbindes med at købe og bære høreapparater. Flex:trial er et høreapparat, 
du let kan programmere til forskellige tekniske standarder, om og om igen. 
Det lader patienterne opleve det teknologiniveau, som du føler, der passer 
til dem ved deres allerførste konsultation og i deres eget miljø. Det er 100 % 
risikofrit og uden binding for dine patienter.

Produktet vist i faktisk størrelse

Ydelsesprofil Ordliste 20 16 10 E

Kanaler / bånd 20 16 10 6

Typer af signalbehandling WDRC og lineær WDRC og lineær WDRC og lineær WDRC og lineær

Selvjusterende retningsbestemt Multibånd Multibånd Multibånd •

Særlige funktioner
Automatisk Program Giver optimal respons i forskellige lyttesituationer Automatisk 4 Automatisk 3 Automatisk 2 Manuelt

SmartFocus 2 Forbedringer giver patienter et mærkbart nyt niveau af lyttelethed ved 
tale under støj og mindre distraktion fra hverdagslyde

• •

SmartFocus Patienter oplever automatisk den bedste taleforståelse eller komfort, 
alt efterhvad situationen kræver

• •

Binaural Telefon Streamer samtaler fra telefonøret til det modsatte øre uden yderligere 
nødvendigttilbehør

• • •

Automatisk Tilpasningsstyring Fra accept af første tilpasning føres brugeren smart og forsigtigt til den 
lydforstærkning, der er påkrævet for at opnå optimal taleforståelse over 
en længere periode

• • • •

Pinna Effekt Genskaber ørets akustik for en mere naturlig retningsbestemmelse • •

LearnNow* Smartkontrolfunktion, der med et enkelt klik lærer klientens ønskede 
indstillinger med det samme

•

Selvlæring Lærer gradvist situationsspecifikke hørepræferencer og tilføjer dem automatisk • •

Funktioner

Manuelle programmer Brugertilpassede høreprogrammer, der kan ændres manuelt Op til 3 Op til 3 Op til 3 Op til 4

Feedbackstyring Opfanger og undertrykker flerdobbelte feedback-toppunkter • • • •

Naturlig Lydbalance Giver ét afbalanceret signal, når forstærket og uforstærket lyd blandes • • • •

AntiShock Eliminerer ubehag fra pludselige impulslyde • • • •

Easy-t Skifter automatisk til telefonprogram • • • •

MyMusic Specialiseret indstilling til forbedring af musikoplevelser Automatisk • • •

Tinnitus masker Støjgenerator for patienter der oplever både tinnitus og hørenedsættelse • • • •

Tilbehør (valgfrit)

Fjernbetjening Diskret fjernbetjening med nem, brugervenlig styring af de vigtige funktioner • • • •

SmartControl-fjernbetjening* Bekvemt og diskret; mere funktionalitet end en typisk fjernbetjening • • • •

uDirect 2 Ekstraudstyr, der bæres om halsen, som afgiver lyd direkte til begge 
høreapparater og skaber håndfri nydelse til en række enheder

• • •

uTV 2 Trådløs forbindelse mellem fjernsyn og høreapparater ved brug af uDirect 2 • • •

uMic Personligt trådløst mikrofonsystem • • •

* Tilgængelig med Moxi2 og Moxi2 Dura


