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כשזקוקים לפתרונות שמיעה נוחים, הנשמעים 
מעולה ומותאמים אישית, אנשים תמיד מבקשים 

את המוצרים של Starkey – היצרן האמריקאי של 
פתרונות שמיעה מתקדמים.

אצלנו ב-Starkey השמיעה שלך היא הדאגה 
שלנו.

Starkey - יצרן פתרונות השמיעה 
היוקרתיים מארה"ב.

Halo לשמוע את החיים במלואם עם
 Starkey מכשירי השמיעה המהפכניים של

מתוכננים להתחבר ישירות ל-
iPhone, iPad® and iPod® touch באמצעות 

.TruLink - האפליקציה הנוחה לתפעול
יחדיו, Halo ואפליקציית TruLink מעניקים לכם 

חווית האזנה מותאמת אישית, ומאפשרים לכם:

לשמוע במכשיר השמיעה שיחות טלפון ישירות   •
מה-iPhone שלכם באמצעות טכנולוגיה 

Bluetooth® 4.0 אלחוטית
ליהנות צליל נקי וצלול באיכות גבוהה ביותר  •

לשמוע טוב יותר במקומות רועשים  •
האזנה נטולת צפצופים וזמזומים  •

  ,FaceTime® לנהל שיחות וידאו באמצעות  •
ולשדר מוסיקה ישירות למכשירי השמיעה 

שלכם.

Halo hearing aids are compatible with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air, 
iPad 4, iPad mini with Retina display, iPad mini, iPod touch (5th generation)

הישארו
מחוברים
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מכשירי השמיעה Halo מתאימים 
בדיוק לאנשים שרוצים להישאר פעילים 

ובעניינים.

מכשירי השמיעה המתקדמים Halo עשירים 
בטכנולוגיות ומתוכננים לעזור לכם לשמוע טוב 

יותר גם בסיטואציות המאתגרות שקיימות היום. 
 iPhone, iPad יוצרו ספציפית לעבודה עם Halo

ו-iPod touch, כך שתוכלו:

לקלוט ישירות למכשירי Halo סאונד   •
ממכשירים ניידים של ®Apple )דמיינו שהם 

בעצם רמקולים אלחוטיים!(
להשתמש ב-iPhone כשלט רחוק למכשירי   •

השמיעה שלכם

מתחבר ל-
.iPhone
מתחבר 
לעכשיו.
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שידור של צליל נקי וצלול

ישירות מה-iPhone אל מכשירי 
השמיעה שלכם. קבלו שיחות טלפון, 
מוסיקה ומדיה אחרת באיכות מעולה 

וצלולה בכל זמן, בכל מקום.

TruLink-מצבים מותאמים אישית ב

אתם יכולים ליצור בעצמכם ולשמור 
באפליקציית TruLink עד 20 מצבים 

מותאמים אישית באמצעות כלי 
ה-SoundSpace. אתם אפילו יכולים 
לתייג גיאוגרפית את המצבים האלה. 

אפשרות מלהיבה זו מפשטת את 
 GPS-החיים עוד באמצעות שימוש  ב

המובנה ב-iPhone המזהה את 
מיקומכם ובהתאם לכך אוטומטית 

עובר למצב שהתאמתם למקום זה. 
 Coffee( "לדוגמא, מצב "בית קפה

Shop( יופעל אוטומטית כשאתם 
מגיעים לבית הקפה האהוב והקבוע 

שלכם.

Halo מתחבר אינטואיטיבית 
  iPhone, iPad and-ל
iPod touch באמצעות 

 Bluetooth טכנולוגיית
ו-TruLink )האפליקציה 

הנוחה לשימוש של 
Starkey(. בידכם אפשרויות 

רבות נוספות באמצעותן 
תוכלו להעצים את היכולות 

של מכשירי השמיעה שלכם 
היכן שלא תהיו – כך שתוכלו ליהנות מכל דבר 

שאתם עושים.

התחברו 
לדברים 

הכי קרובים 
אליכם
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SoundSpace

כלי ה-SoundSpace שבאפליקציית 
TruLink מאפשר לכם לכוון בקלות 
את הצלילים בסיטואציה ספציפית. 

 ,iPhone-בהזזת אצבעכם על מסך ה
אתם יכולים לכוון את הצליל לפי 

העדפתכם – לשמור אותה כמצב 
)memory( וליהנות בכל מקום 
מהצלילים כמו שאתם אוהבים.

)remote control( שלט רחוק

בנגיעה ב-iPhone אתכם יכולים 
לשנות בקלות את עוצמת הקולות 

 )memories( ולדלג בין מצבים
במכשירי השמיעה שלכם. השינויים 

המתבצעים באמצעות מקשים חזותיים 
מאפשרים לכם שליטה טובה יותר על 

כל אלה.

מצב אוטומטי למכונית

 Halo במצב זה, מכשירי השמיעה
יעברו אוטומטית לכיוונים המיועדים 

להפחית את הצלילים הלא נוחים 
במצב נהיגה ולהגביר את חווית 

השמיעה במצב זה.

MicrophoneInformationRemoteGeo Tag

Siri®

אתם אפילו יכולים ש-Siri תקריא 
מיילים או טקסט אחר ישירות למכשירי 

.Halo

להעצים כל 
חוויה
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לתת לכם את כל   מה שאתם צריכים

לשמוע יותר בנוחות על רקע רעש

שלא יהיו זמזומים או צפצופים

לשמוע טוב יותר הברות שורקות

לנהל שיחות טלפון באופן טוב יותר

לשמוע מוסיקה באיכות גבוהה

להתאים את השמיעה אישית

לשמוע אינטואיטיבית

להרכיב מכשירי שמיעה אמינים ללא 

התעסקות מתמדת

אתם רוצים

טכנולוגיית נטרול רעשים מתקדמת ומערכת כיווניות 
מדויקת עובדות יחדיו להפחתת רעשים, מסייעות 

לשמוע דיבור בסיטואציות המאתגרות הקיימות כיום.

מערכת נטרול הפיד בק )היזון חוזר, צפצופים( הטובה 
ביותר מספקת שמיעה נטול צפצופים כל היום.

טכנולוגיה מוגנת בפטנט משחזרת צלילים גבוהים 
)כמו קולות של ילדים( אל התדירויות הנמוכות  יותר, 

שם ניתן לשמוע אותם טוב יותר.

 iPhone-שידור אלחוטי ישיר של שיחות טלפון מה
למכשירי Halo שלכם מאפשרת שיחות טלפון 

באיכות צלולה ובנוחות.

 iPhone-אתם יכולים לשדר מוסיקה המנוגנת ב
שלכם ישירות למכשירי Halo שלכם לחוויית האזנה 

מרשימה ומלהיבה.

 TruLink באפליקציית SoundSpace-כלי ה
מאפשר לכם לבצע כיוונים עדינים לאיכות הצליל 

בהתאם להעדפה האישית שלכם.

מעבר בין מצבים )memories( מתויגים לפי מיקום 
 iPhone-במכשיר ה GPS-מתבצע אוטומטית כשה
מזהה שאתם נמצאים במקום מתויג )לדוגמה, מצב 

"בית" )home( מופעל כשאתם מגיעים לביתכם(.

 nano-ו HydraShield®2 הציפויים המיוחדים
coating דוחים מים ושעווה. הטלפון שלכם משמש 

.Halo-כשלט רחוק ל

Halo נותן לכם
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מה מתאים 
לכם?

מכשירי השמיעה Halo תוכננו לתת מענה 
ולהעצים את חווית השמיעה במגוון רחב של 

סביבות האזנה וסיטואציות שונות.
הדגם המדויק של מכשירי השמיעה המתאימים 

לכם תלוי, בין היתר, בעיסוקכם,
 אורח חייכם ומידת

הפעילות שלכם.

קהל

במכונית

במסיבה

בקניון

בפגישה

בהרצאה

אחד-על-אחד

בבית

במסעדה

קולות 
תעשייתיים

בהצגה
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Vibrant

i110

Social

i70

Active

i90
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העולם 
שלכם הוא 
לשירותכם

האם אתם מוכנים?
אם אתם מוכנים ליהנות מהחיים, לחייך חיוך 

גדול ולהתחבר בנוחות לדברים שעושים אתכם 

.Halo מאושרים? סימן שאתם מוכנים לנסות את


