
נוצרו לחיים שלכם:
 פתרונות שמיעה אלחוטיים



נוצרו
לחיים שלכם.

הוכח כי בריאות השמיעה קשורה 
ישירות לבריאות הכללית ולאיכות 

החיים בכלל.

כשאתם יכולים לשמוע ולתקשר עם העולם 

מסביבכם, החיים שלכם טובים ובריאים יותר.

המאמץ שאנו משקיעים כדי שאנשים ישמעו 

ויחיו טוב יותר הוביל לפריצת הדרך הגדולה 

ביותר שלנו עד כה.

אנו גאים להציג את MuseTM, הטכנולוגיה 

המתקדמת ביותר מבית Starkey המעניקה 

איכות קולית מעולה ותכונות עילית.

Muse מתוכננים כך שיתאימו לצרכי השמיעה 
הייחודיים שלכם ולהעצמת חוויית ההאזנה 

שלכם.

לקול של Starkey יש טכנולוגיה 
מתקדמת ביותר שמעניקה חווית 

האזנה אמיתית ומהנה.

מכשירי השמיעה 
Muse נוצרו 

לחיים שלכם



נוצרו לחיי
היום-יום שלכם.

האזנה 
במצבים רועשים

בעוד שיצרני מכשירי שמיעה אחרים מציעים 

פתרונות הדורשים ענידת אביזר נוסף על 

צווארכם, האביזרים מסדרת SurfLink מתחברים 

אלחוטית ישירות בין הטלפון הנייד שלכם – או כל 

מכשיר בלוטות' – אל מכשירי השמיעה לכם.

שידור אלחוטי ישיר של טלוויזיה, מוזיקה ועוד אל 

מכשירי השמיעה שלכם. הדיבורית המשוכללת 

 SurfLink אביזר המדיה , SurfLink® Mobile 2

Media 2 והשלט הרחוק המתקדם מאפשרים 

לכם חיבורים ושליטה ללא כבלים או חיבורים 

אחרים.

חיבורים
טובים יותר

עובד עם
הטלפון שלכם

טכנולוגיה מתקדמת להנמכת רעשים 

ומיקרופונים כיווניים* מדויקים פועלים ביחד כדי 

שיהיה קל יותר לשמוע דיבור במצבי ההאזנה 

המורכבים ביום-יום.

* במכשירים עם שני מיקרופונים.



נוצרו
לחיבורים נוחים.

כשיש יותר ויותר מכשירים אלחוטיים, יצירת חיבורים 

בין מכשירים יכולה להיות מאתגרת. כדי לנווט בין 

סביבות האזנה באזורים עמוסים בתנועה אלחוטית, 

טכנולוגית ה-    שלנו מספקת פתרון 

עוצמתי. היא משדרת באיכות ובקצב גבוהים, 

המאפשרת העברת שיחות טלפון בין אוזן לאוזן 

ויכולות אלחוטיות לירידות שמיעה חד צידיות.

המיקרופון האישי, הדיסקרטי 
וקל המשקל יכול לשמש שותף 

לשיחה, ומשדר אל מכשירי 
השמיעה שלכם את השיחה כדי 
לסייע במצבי שמיעה מאתגרים.

מכשירי השמיעה של Starkey לא יהיו 
 SurfLink-שלמים ללא אביזרי ה

הפופולריים.

הדיבורית הקומפקטית לטלפון 
 ,SurfLink Mobile 2 ,סלולרי

היא בעצם ארבעה אביזרים 
במכשיר אחד: דיבורית לטלפון, 

מיקרופון אישי, התקן שידור 
מדיה ושלט רחוק.

SurfLink Mobile 2 הוא אביזר 
שידור מסוג “התקן ושכח” 

 MP3 שמתחבר לטלוויזיה, נגני
ועוד, המשדר את הקול ישירות 

למכשירי השמיעה שלכם.

ניתן להשתמש בשלט החכם 
שלנו לשינוי עוצמת הקול 

)ווליום(, לעבור בין תוכניות 
האזנה שונות של מכשירי 

השמיעה, לשלוט על הזרמת 
קול אלחוטית מאביזרים ועוד – 

והכל בלחיצת כפתור.



הטעמים שלנו במוזיקה עשויים להיות 
ייחודיים, אולם העוצמה של המוזיקה היא 

אוניברסלית.

 ,Muse הודות לכוח המחשוב של מכשירי השמיעה

באופן שונה לגמרי באמצעות:

· מיקוד מיוחד בשמיעה של מוזיקה, עוצמתה 	

ואיכות הצליל.

· הגברה של מוזיקה בעוצמה חלשה כך שניתן 	

יהיה לשמוע אותה היטב.

· אפשרויות לשליטה אוטומטית.	

התוצאה היא הנאה בהאזנה באופן שאתם אוהבים 

לשמוע מוזיקה – אוטומטית או בשליטתכם.

נוצרו

לאוהבי המוזיקה.

“נראה כי החיים זורמים ללא 
מאמץ כשמוזיקה מקיפה 

אותי”

ג’ורג’ אליוט
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base for the application of contralateral bone anchored hearing 
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Clin Otolaryngol 2006; 31(1): 6-14.

נוצרו
לכל סוג

של שמיעה.

אם יש לכם ירידת שמיעה 
חד-צידית, ל-Muse יש 

פתרון לצרכי השמיעה 
שלכם.

מכשירי השמיעה האלחוטיים שלנו מדגמי 

ה-CROS וה-BiCROS מציעים יכולות 

בתחום השמע והבנת הדיבור לאלה 

הנאבקים בירידת שמיעה חד-צידית. 

טכנולוגית 900sync מאפשרת שידור 

אלחוטי קולי לאוזן בה השמיעה תקינה, 

ומעניקה איכות, צלילות ועקביות של הצליל.

 CROS/BiCROS פוקנציות

 BTE זמינה במכשירים מסוג

RIC או

כמאות מקרים מדי שנה 

מאובחנים עם ירידה 
שמיעה חד-צידית.1



אפשרות הקלה לטיניטוס

*ייתכן כי התכונות יהיו שונות בהתאם לרמה הטכנולוגית. חלק מהתכונות 
קיימות רק בדגמים האלחוטיים, ועם מיקרופונים כיווניים.

לשמוע בנוחות 
בסביבות מאתגרות

נוצרו להעניק
את הטוב ביותר.

אתם רוצים

להסתגל בקלות 
לצלילים חדשים

שידור אלחוטי 
טוב יותר

חווית האזנה נוחה 
ומותאמת אישית

ללא זמזומים או שריקות

מכשירי שמיעה עמידים 
שניתן לסמוך עליהם

לשמוע מוזיקה 
כמו שהתכוונתם

Muse מאפשר לכם

טכנולוגית הכיווניות* ביחד עם מערכת העתקת הדיבור 
מתוכננת לשיפור שמיעת הדיבור במצבי האזנה קשים.

מנגנון ההסתגלות החדש של Starkey מאיץ את המעבר 
למכשירי שמיעה באמצעות התאמה הדרגתית של 

הגדרות המכשירים והסתגלות המוח לקולות החדשים.

טכנולוגיה המספקת ביצועים אלחוטיים עקביים בשידור 
 SurfLink וקליטת טלוויזיה, מוזיקה או מדיה אחרת עם

Mobile 2 ואביזרי SurfLink אחרים.

טכנולוגיות להשמעת צליל נוח מתוכננות להעביר חווית 
האזנה נטולת צרימות לקולות חזקים תוך דאגה כי קולות 

חלשים יישמעו בצלילות.

 Starkey מערכת נטרול הפיד-בק הטובה מסוגה של
מעניקה צליל נטול פיד-בק לנוחות האזנה מרבית לאורך 

כל היום.

שימוש בטכנולוגיית SurfaceTM Nano Shield לדחיית 
שעווה ולחות, מגן על מכשירי השמיעה להבטחת עמידות 

של מכשירי השמיעה.

Muse מתוכננים להעביר חווית האזנה למוזיקה באופן 
חדש לגמרי. אתם תוכלו לשמוע מוזיקה כפי שהאמן 

התכוון להשמיעה – באיכות צליל נקייה וגבוהה.

 Muse-המשולבת ב Multiflex Tinnitus טכנולוגיית
מתוכננת להקל על אלה הסובלים מצלצולים באוזניים.
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נוצרו 
לכל מקום

בו אתם נמצאים.



מדריך צבעים

שמפניה

שחור צפחה כסוף לבן/כסוף

אספרסו ברונזה

מתאים
לסגנון שלכם.

דגמים, עיצובים וצבעים

בחרו בצבע האהוב עליכם ביחד עם הדגמים 

החדשים שלנו, שכוללים את המכשירים 

הקטנים ביותר שלנו עם אפשרויות אלחוטיות .

כדי להתחיל ולהתנסות בחוויה המעוצבת של 

Muse, היוועצו באנשי המקצוע המטפלים בכם.

*מכשירי שמיעה תוך אוזניים הם בצבע גוף



RIC

BTE

IIC

CIC

ITC

ITE

נוצרו להתאמה המועדפת דגמים
עליכם.

נסתר מאד בתוך 
תעלת האוזן

בתוך תעלת האוזן לגמרי

בתוך תעלת האוזן

מאחורי האוזן

רמקול בתעלת האוזן

בתוך האוזן
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