
Feito para iPhone



Feito  
para você.

Na Starkey®, nós acreditamos que 
ouvir melhor é viver melhor.

Os aparelhos auditivos Halo™ 2, agora 
disponíveis em nosso menor modelo Feito 
para iPhone®, ajudam você a se conectar 
com as pessoas e coisas que mais ama.

Halo 2 é a tecnologia mais avançada  
da Starkey com suprema qualidade de 
som e características excepcionais,  
personalizadas para se ajustar às  
suas necessidades auditivas únicas e  
melhorar suas experiências auditivas.

A qualidade sonora Starkey  

possui a mais moderna  

tecnologia que fornece o  

verdadeiro aproveitamento  

auditivo.



Feito para
ficar 
conectado.

Nossos mais novos aparelhos 
auditivos Feitos para iPhone 
e nosso aplicativo TruLink 
de fácil uso  
são produzidos para funcionarem 
especificamente com seu iPhone, iPad®, 
iPod touch® e Apple Watch®. Juntos, 
Halo 2 e TruLink® fornecem a experiência 
auditiva mais personalizada de todas e 
são projetados para:

•  Fornecer áudio genuíno e excepcional 

nitidez auditiva

•  Ajudar você a entender melhor as 

conversas e ouvir confortavelmente 

em quaisquer ambientes ruidosos

•  Transmitir ligações telefônicas, 

música e mais, diretamente de seu 

iPhone para seus aparelhos auditivos

• Eliminar zumbido e microfonia



Feito para
melhores 
conexões.
O Halo 2 conecta  

automaticamente em seu 
iPhone, iPad e iPod touch pela 
tecnologia Bluetooth e pelo 
aplicativo TruLink de fácil uso 
da Starkey.  
TruLink oferece características adicionais 
projetadas para aprimorar onde quer 
que você vá, assim você pode aproveitar 
facilmente tudo o que faz.

Atenda suas ligações com um 
toque no botão e ouça uma 
conversa inteira transmitida 
diretamente para seus aparelhos 
auditivos Halo 2 pela tecnologia 
Bluetooth®.

Ligações Telefônicas

O Controle personalizado no 
aplicativo TruLink permite que 
você ajuste o SoundSpace e o 
Gerenciador de Ruído, adaptando 
suas preferências em diferentes 
ambientes de escuta.

Controle Personalizado

Usando a característica de controle 
remoto no aplicativo TruLink, você 
pode alterar o volume e trocar 
as memórias dos seus aparelhos 
auditivos pelo seu iPhone.

Controle Remoto



Você pode criar até 20 Memórias  
TruLink usando a ferramenta  
SoundSpace no aplicativo TruLink.

Você pode até fazer uma marcação 
geográfica em suas memórias usando 
o GPS de seu iPhone. Uma memória 
com marcação geográfica reconhece 
onde você está e automaticamente 
ajusta seus aparelhos auditivos  
Halo 2 quando você entra neste local.
Por exemplo, uma memória marcada 
como “cafeteria” automaticamente 
será ativada quando você entrar 
naquela cafeteria favorita.

Memórias  
TruLink

Os aparelhos auditivos Halo 2  
fornecem transmissão direta de  
ligações telefônicas, música e mídias  
de seu iPhone, então você pode 
aproveitar uma comunicação clara e 
transmissão de áudio genuíno a  
qualquer momento, em qualquer lugar, 
para um som impressionante e envolvente.

Transmissão de  
áudio genuíno

Automaticamente ajusta o ruído de 
seus aparelhos auditivos Halo 2 com 
o tempo, para ajudar você a transitar 
para sua nova experiência auditiva 
do modo mais confortável possível.

Gerenciador de  
Auto-experiência

Use o aplicativo TruLink para Apple 
Watch para controlar volume, trocar 
memórias e para deixar seus aparelhos 
auditivos mudos, tudo pelo seu pulso.

Compatível com 
Apple Watch

O aplicativo TruLink para 
Apple Watch fornece para 
você jeitos mais fáceis de 
controlar e personalizar 
sua experiência auditiva.



Você pode pedir para a Siri® ler  
mensagens e e-mails diretamente 
para seus aparelhos auditivos Halo 2.

Integração Siri

Localize facilmente seus aparelhos 
auditivos perdidos usando a função 
Encontre Meus Aparelhos Auditivos, 
com localização e carimbo da hora. 
Um detector de sinal envia um sinal 
alto ou baixo dependendo do quão 
perto você está para encontrar seus 
aparelhos auditivos Halo 2.

Encontre Meus
Aparelhos Auditivos

Com o Modo Adaptável para Carro do 
TruLink, os aparelhos auditivos Halo 2 
automaticamente mudarão para uma 
configuração projetada para reduzir os 
sons indesejáveis enquanto você dirige e 
para melhorar sua experiência geral ao 
volante.

Modo Adaptável para 
Carro do TruLink

Notificações de ligações telefônicas, 
mensagens, e-mails ou outros 
aplicativos, podem ser transmitidos 
diretamente para seus aparelhos 
auditivos Halo 2.

Notificações em 
tempo real

Simplesmente deixe seu iPhone 
perto, ligue a função microfone e 
transmita conversas diretamente 
para seus aparelhos auditivos Halo 2. 
Você pode gravar, reproduzir  
novamente, enviar o áudio por e-mail 
ou salvar as gravações para depois.

Microfone
Ativo



Feito para
amantes da 
música.

O gosto pela música pode ser 
único, mas o poder da música é 
compreendido universalmente.

Graças ao poder de processamento 
dos aparelhos auditivos Halo 2, você 
pode aproveitar sua música preferida 
de um jeito completamente novo, com 
características que:

O resultado é o aproveitamento auditivo 
para o modo que você deseja ouvir a 
música: automaticamente e sob seu 
controle.

•  Focam na audibilidade da música, sinal 

desejado e qualidade de som

•  Fazem as músicas suaves serem audíveis

•  Permitem controle automático e sob  

demanda

“Parece que a vida segue 
sem esforços quando 

estou preenchido  
com música.”  

- George Eliot



Feito para oferecer
o melhor.

Ouvir confortavelmente em 
ambientes desafiadores 

Direcionalidade Precisa, projetada para 
fornecer audibilidade da fala em situações 
difíceis de escuta junto com o Voz Precisa.

Comunicação melhorada 
por telefone

Transmissão direta de ligações de seu iPhone 
para seus aparelhos auditivos para permitir  
conversas claras e confortáveis.

Audição que acontece  
intuitivamente

Memórias com marcação geográfica que  
automaticamente trocam os modos quando o GPS 
de seu iPhone detecta que você está em uma  
localização marcada. Por exemplo, uma memória 
“casa” é ativada quando você chega em casa.

Audição personalizada  
para você

Controle Personalizado no aplicativo TruLink  
que permite ajustes no SoundSpace e Gerenciador 
de Ruído para ajustar suas preferências em  
diferentes ambientes de escuta.

Sem zumbido ou microfonia
O melhor sistema de cancelamento de feedback 
da Starkey fornece uma audição confortável e 
livre de feedback pelo dia todo.

Aparelhos auditivos 
duráveis e confiáveis 

Proteção NanoShield, nosso sistema pioneiro 
repelente de água, cera e umidade, para  
proteger e garantir a durabilidade e a confiança.

A Avançada Tecnologia de Zumbido Multiflex, 
ajustável pelo aplicativo TruLink, para fornecer 
alívio para quem sofre com zumbido nas orelhas.

Alívio de zumbido personalizado 

Você quer Halo 2 oferece

As características podem variar dependendo do nível de tecnologia.

Música do jeito como 
deve ser ouvida 

Um jeito completamente novo de ouvir música, 
ajustável pelo aplicativo TruLink. Agora você pode 
ouvir todas as notas do modo como o artista  
pretende, com qualidade de som pura e refinada.



Feito para

que você estiver.
qualquer lugar

Desde o começo, nossas 
soluções auditivas  

permitiram que as pessoas 
ouvissem melhor em  

ambientes desafiadores e 
vivessem uma vida melhor.

Com as soluções auditivas  
Halo 2 da Starkey, você  
começará a ouvir todas  
as sutilezas da vida:  
a entonação na voz de  
seu parceiro ou de sua 
parceira ou as nuances 
nas notas de sua música 
preferida. Mesmo sendo 
um diálogo ou nos  
lugares mais lotados,  
você escutará o mundo  
ao seu redor.

O que você precisa  
dependerá do quão  
ocupado e ativo você é  
e quais tipos de  
ambiente que frequenta.

Ambientes auditivos

Níveis de Tecnologia

Multidão

Festa

Carro

Local de 
trabalho

Reunião

Restaurante

Casa

Culto

Teatro

Compras

Ao ar livre

Conversas

MAIS 
ATIVO
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Modelos e cores

Feito para
seu estilo.

Bronze

Ardósia Esterlino 

Champanhe

Branco 
Brilhante com

Esterlino

Preto

Café

Os aparelhos auditivos Halo 2 estão 
disponíveis em dois modelos e em 
uma grande variedade de cores.

Consulte seu profissional da audição 
e comece a experimentar os modelos 
discretos e elegantes dos aparelhos 
auditivos Halo 2 da Starkey.

Guia de cores*

TruLink, acompanhado 
do Halo 2, é fácil e  

intuitivo para usar com 
seu iPhone, iPad, iPod 

touch ou Apple Watch.

Preto com
Esterlino

Qual o seu 
estilo de vida 
auditivo?

Nossa linha de produtos 
melhora muitos ambientes 
de escuta diferentes. O que 
você precisa depende do 
seu estilo de vida e do quão 
ativo você é.

Compare os ambientes
de escuta no gráfico do

encarte interno.

Pergunte sobre nossos menores

aparelhos auditivos Feitos para iPhone.

*Consulte disponibilidade de cores.



Feito para
que o mundo
possa ouvir.

Nosso Fundador e CEO, William 
F. Austin, sempre manteve uma 
forte convicção de que o dom 
da melhor audição resulta 
em uma vida melhor e mais 
completa.

Nós fornecemos nossa dedicação 
para esta filosofia diariamente, 
através do nosso suporte pela  
Starkey Hearing Foundation. 

O dom da audição abre novas 
oportunidades de mundo, conecta 
os indivíduos com a vida e os ajuda 
a perceberem que podem alcançar 
mais do que pensaram ser possível. 
A Starkey Hearing Foundation usa 
a audição como veículo para mudar 
vidas ao redor do mundo.

O dom da audição abre novos 
mundos de oportunidade.

Feito para ajudar milhões.

Espalhe esperança de orelha a orelha. Para saber 
mais ou proporcionar o dom da audição, visite 

StarkeyHearingFoundation.org.

INÚMERAS
VIDAS MUDADAS

100+
PAÍSES

MAIS DE 
1 MILHÃO

DE PESSOAS

ATENDIDAS
NECESSITADAS



tem perda auditiva
incapacitante.5  

Mais de
360 milhões
da população do mundo 

com deficiência auditiva não tratada podem
ter uma duração de vida mais curta do que
seus pares sem problemas de audição.1

*70 anos ou mais

das pessoas com perda auditiva
podem ser tratadas com aparelhos
auditivos.9

 

Idosos*

90-95%

Pessoas* com perda auditiva não tratada vivenciam
um declínio 30-40% mais rápido em habilidades 
cognitivas em comparação com seus pares 
sem perda auditiva.2

 
 

*75 anos ou mais

20%10% 30% 40%

Há uma significativa
associação entre 

pressão
Alta 

 
 

e perda auditiva
não tratada.7

foram os mais propensos
a relatar depressão,
ansiedade e paranoia
do que seus pares que
usavam aparelhos
auditivos.4

 

 
  

*50 anos ou mais

Adultos com *

perda auditiva não tratada

Pessoas com perda
auditiva leve 

são 3x
a terem um
histórico de
queda.8

mais propensas

Pessoas com baixa frequência
de perda auditiva são consideradas
em risco de eventos cardiovasculares.3

 

Adultos com perda auditiva não tratada
  são mais propensos a desenvolver demência.6

2x 3x
V E Z E S  M A I S  P R O P E N S O S

5x

perda severa

perda moderada

perda leve

Feito para uma

vida feliz,
e saudável.
A perda auditiva não é apenas um problema 
na orelha, é um problema na qualidade de 
vida e na saúde.

Ela pode acontecer por razões naturais, 
mas outros casos podem surpreender você.

Os aparelhos auditivos Halo 2 são feitos  
para que as pessoas com perda auditiva não 
percam um único som que traz alegria.  
Eles são feitos sabendo que pessoas que 
ouvem melhor, vivem melhor.

Simplesmente coloque, os 
aparelhos auditivos Halo 2 
são feitos para vida.
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Halo 2 e TruLink são compatíveis com iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s 
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, 
iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ª geração), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini com tela de 
retina, iPad mini, iPod touch (5ª geração) e Apple Watch. O uso do Apple Watch requer 
iPhone 5 ou posterior. “Feito para iPod”, “Feito para iPhone” e “Feito para iPad” 
significam que o acessório eletrônico foi projetado para conectar especificamente 
ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e foram certificados pelo fabricante 
para cumprir os padrões de performance da Apple. Apple não é responsável pela 
operação deste dispositivo ou seu cumprimento com os padrões de segurança e 
regulamentações. Por favor, note que o uso deste acessório com iPod, iPhone, iPad 
ou Apple Watch pode afetar a performance sem fio. Apple, o logo da Apple, iPhone, 
iPad, iPod touch, FaceTime, Apple Watch e App Store são marcas registradas da 
Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.

1 Norton, A. (2015). Older Adults’ Hearing Loss May Be Tied to Earlier Death. 
HealthDay News. Retirado de: http://health.usnews.com/health-news/articles/ 
2015/09/24/older-adults-hearing-loss-may-be-tied-to-earlier-death | 2 Lin, F. 
R., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q., Harris, T. B., Purchase-Helzner, E., … Simonsick, E. 
M. (2013). Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Internal 
Medicine,173(4), 293-299. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1868 | 3 Friedland, D. 
R., Cederberg, C., & Tarima, S. (2009). Audiometic pattern as a predictor of car-
diovascular status: Development of a model for assessment of risk. The Laryn-
goscope, 119:4733-486. Retirado de: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/
lary.20130/abstract | 4 Reinemer, M., & Hood, J. (1999). Untreated Hearing 
Loss Linked to Depression, Social Isolation in Seniors. Audiology Today, 11(4). 
Retirado de: http://www.audiology.org/publications-resources/ document-library/
untreated-hearing-loss-linked-depression-social-isolation | 5 World Health 
Organization. (2015). Deafness and hearing loss. Retirado de: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs300/en/ | 6 Johns Hopkins Medicine. (2011). Hearing 
Loss And Dementia Linked in Study. Retirado de: http://www.hopkinsmedicine.
org/news/media/releases/hearing_loss_and_ dementia_linked_in_study | 7 
Agarwal, S., Mishra, A., Jagade, M., Kasbekar, V. & Nagle, S. K. (2013). Effects of 
Hypertension on Hearing. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. dezembro de 
2013; 65(Suppl 3): 614–618. Publicado online em 17 de fevereiro de 2013. Retirado 
de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3889339/ | 8 Johns Hopkins 
Medicine. (2012). Hearing Loss Linked to Three-Fold Risk of Falling. Retirado de: 
http://www.hopkinsmedicine.org/ news/media/releases/hearing_loss_linked_
to_three_fold_risk_of_falling |9 Better Hearing Institute. (n.d.). Hearing Loss 
Treatment. Retirado de: http://www.betterhearing.org/hearingpedia/hearing-
loss-treatment


