
Compatível com Smartphone



Escutando 
você pode 
sentir
Na Starkey®,nós acreditamos 
que uma audição melhor o 
ajuda a se sentir conectado 
com o seu mundo de forma 
mais pessoal e detalhada. 

Quando você toma a decisão de 
usar aparelhos auditivos, você inicia 
uma jornada para a saúde geral que 
começa com bem-estar auditivo e 
termina em uma vida mais completa.

O Halo™ iQ, tecnologia mais avançada 
da Starkey, com qualidade de som 
suprema e funções Premium, é 
personalizado para se adequar às 
suas necessidades exclusivas de 
escuta e mantê-lo conectado às 
pessoas e coisas que você mais ama.

O Sistema Sonoro Starkey 
usa tecnologia de ponta 
para oferecer o verdadeiro 
aproveitamento da audição.



Feito para
ficar conectado

Nossos mais novos aparelhos 
auditivos compatíveis 
com smartphones e nosso 
aplicativo fácil de usar TruLink  
foram desenvolvidos para funcionar 
especificamente com dispositivos 
Apple® e Android™. Juntos, Halo iQ e 
TruLink® oferecem a experiência de 
escuta mais personalizada e são 
feitos para:

•  Proporcionar audição natural e transições 

sem problemas enquanto você vive o seu dia 

naturalmente.

•  Oferecer áudio puro e clareza excepcional 

na audição.

•  Preservar a paz e quietude enquanto  

amplifica os sons importantes.

•  Ajudar você a entender conversas  

e escutar confortavelmente

•  Reproduzir chamadas telefônicas, música 

e mensagens diretamente do seu iPhone® 

para seus aparelhos auditivos*

*Disponível apenas com dispositivos Apple.



O Halo iQ intuitivamente 
conecta-se ao seu dispositivo 
Apple e Android através da 
tecnologia Bluetooth e do 
aplicativo fácil de usar da 
Starkey, TruLink.   
O TruLink oferece funcionalidades 
adicionais criadas para melhorar 
qualquer ambiente de escuta  a 
que você for — podendo assim 
aproveitar tudo que você faz.

Atenda às suas chamadas com o 
toque de um botão e escute a conversa 
inteira reproduzindo diretamente 
para seus aparelhos auditivos Halo iQ 
através da tecnologia Bluetooth®.*

CHAMADAS 
TELEFÔNICAS

O controle personalizado no aplicativo 
TruLink permite que você faça ajustes 
ao SoundSpace e gerenciador de ruído  
para se adequar às suas preferências  
em ambientes de escuta diferentes.

CONTROLE 
PERSONALIZADO

Usando a funcionalidade de 
controle remoto no aplicativo 
TruLink, você pode mudar o 
volume e trocar de memórias nos 
seus aparelhos auditivos através 
do seu smartphone.

CONTROLE REMOTO

Feito para
melhores conexões

* Disponível apenas em dispositivos Apple.



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

Você pode até colocar uma marcação 
geográfica nas memórias usando 
o GPS incluso no seu smartphone. 
Uma memória com marcação 
geográfica irá reconhecer onde você 
está e irá automaticamente ajustar 
seus aparelhos auditivos Halo iQ 
quando você entrar em tal espaço. 
Por exemplo, uma memória marcada 
geograficamente como “cafeteria” 
irá automaticamente ativar quando 
você chegar na sua cafeteria favorita.

MEMÓRIAS TRULINK

Os aparelhos auditivos Halo iQ permitem 
a reprodução de chamadas telefônicas, 
música e mídia do seu iPhone — Assim 
você pode aproveitar a comunicação clara 
e reprodução de áudio puro a qualquer 
momento, em qualquer lugar com um 
impressionante som imersivo.*

REPRODUÇÃO DE 
ÁUDIO PURO

Ajusta automaticamente o volume de 
seus aparelhos auditivos Halo iQ com 
o tempo para ajudá-lo na transição da 
forma mais confortável possível.

GERENCIADOR 
DE EXPERIÊNCIA 
AUTOMÁTICO

Use o aplicativo TruLink para Apple 
Watch® para controlar volume, trocar 
memórias e colocar seus aparelhos 
auditivos no mudo, diretamente de 
seu pulso.*

COMPATÍVEL COM 
APPLE WATCH

Controle para Apple
Watch garante até 
mais formas para 

você controlar 
e personalizar 
facilmente sua 

experiência auditiva. 

* Disponível apenas em dispositivos Apple.



Você pode fazer a Siri® ler textos e 
e-mails diretamente para seus 
aparelhos auditivos Halo iQ.*

INTEGRAÇÃO COM SIRI

Encontre facilmente aparelhos 
auditivos perdidos usando a 
funcionalidade “encontre meus 
aparelhos auditivos”, tanto através do 
GPS quanto do período de tempo em 
que o(s) aparelho(s) estão desligados. 
Um sinal detector é enviado de forma 
mais fraca ou forte dependendo do 
quão próximo você estiver dos seus 
aparelhos auditivos Halo iQ.

ENCONTRE MEUS 
APARELHOS AUDITIVOS

Com o modo automóvel adaptativo 
TruLink, os aparelhos auditivos Halo iQ 
irão automaticamente trocar para uma 
configuração de som destinada a reduzir 
os sons irritantes da direção e melhorar 
sua experiência de direção.

MODO AUTOMÓVEL 
ADAPTATIVO TRULINK

Notificações para chamadas 
telefônicas, mensagens, e-mails 
e outros podem ser reproduzidos 
diretamente nos seus aparelhos 
auditivos Halo iQ.*

NOTIFICAÇÕES EM 
TEMPO REAL

Coloque seu iPhone por perto,e ative 
a funcionalidade de microfone para 
reproduzir conversas diretamente para 
seus aparelhos auditivos Halo iQ. Você 
também pode gravar, tocar novamente 
e enviar o áudio por e-mail enquanto 
acontece ou guardar para ouvir mais 
tarde.*

MICROFONE

* Disponível apenas em dispositivos Apple.



Tecnologia 
TruLink

A versatilidade do Halo iQ é  

demonstrada por via de nossa  

tecnologia TruLink, a plataforma sem 
fio de 2,4GHz que fornece conectividade 
sem cortes com iPhone, iPad, iPod 
touch e Apple Watch. Usuários podem 
reproduzir música e mídia diretamente 
de seus aparelhos Apple para ter uma 
experiência de audição completamente 
imersiva e impressionante.

Com o Halo iQ e o TruLink as pessoas com 
perda auditiva podem ir a qualquer lugar 
e  fazer tudo com mais conveniência como 
nunca foi possível antes.

O Trulink garante a utilidade que 
você merece com as funcionalidades 
rápidas que você precisa.



Feito para
amantes da música

•  Focam na audibilidade da música  

e qualidade de som.

•  Tornam audíveis os sons musicais mais 

fracos.

•  Permitem controle manual e automático.

Gostos musicais podem 
ser únicos, mas o poder da 
música é compreendido 
universalmente. 

Graças ao poder de processamento 
nos aparelhos auditivos Halo iQ, você 
pode aproveitar suas músicas favoritas 
em uma forma inteiramente nova com 
funções que:

O resultado é a audição da forma 
que você quer ouvir a música —
automaticamente e sob seu controle.

“A vida parece fluir  

sem dificuldades  

quando eu  

estou envolvido  

pela música.”
- GEORGE ELIOT



Comunicação  
melhorada ao telefone 

Reprodução direta de chamadas telefônicas do seu 
iPhone para seus aparelhos auditivos, permitindo 
conversas confortáveis e claras.*

Audição que acontece 
intuitivamente

Memórias marcadas geograficamente, que trocam 
automaticamente o modo quando o GPS de seu  
smartphone Apple ou Android detecta que você está  
em um local marcado. Por exemplo, uma memória 
“casa” é ativada quando você chega em casa.

Audição que é  
personalizada para você

Controle Personalizado no aplicativo TruLink, 
permitindo que você faça ajustes ao SoundSpace 
e Gerenciador de Ruído para se adequar a suas 
preferências em diferentes ambientes.

Sem apito
A Starkey tem o melhor sistema de cancelador  
de feedback da categoria, oferecendo escuta  
confortável e sem apito o dia inteiro.

Aparelhos auditivos 
duráveis e confiáveis

SurfaceTM NanoShield, nosso revolucionário  
sistema protetor de umidade e cera que garante 
confiabilidade e durabilidade.

Alívio personalizado de zumbido
A avançada Tecnologia de Zumbido MultiFlex, 
ajustável através do aplicativo TruLink, traz alívio 
aos que sofrem de zumbido em seus ouvidos.

Música da forma 
que deve ser ouvida

Uma forma completamente nova de se ouvir música 
— ajustável através do aplicativo TruLink. Agora você 
pode ouvir todas as notas como o compositor  
espera — com qualidade de som pura e refinada.*

Você quer

Feito para fornecer
o melhor

Halo iQ oferece

*Disponível apenas em dispositivos Apple.
Funções podem variar de acordo com o nível de tecnologia.

Ouvir confortavelmente em 
ambientes desafiadores

Direcionalidade de Imersão Precisa, criada para  
restaurar os benefícios naturais do ouvido e melhorar 
a audibilidade da fala em situações de escuta difícil.N
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Feito para

em que você estiver
todos os lugares

Desde o início, nossas 
soluções auditivas 
permitiram que as pessoas 
escutassem melhor em 
ambientes desafiadores  

– e vivessem melhor a vida.

Com as soluções auditivas  
Halo iQ da Starkey, você irá  
começar a escutar todas  
as sutilezas da vida:

A entonação na voz de  
sua parceira ou de seu  
parceiro ou as nuances de  
notas da sua música favorita.  
Seja em situações calmas  
ou nos ambientes mais  
cheios, você irá escutar  
o mundo ao seu redor.

O que você precisa irá  
depender do quão  é 
ocupado e ativo, e que  
tipos de ambientes  
você frequenta.

Ambientes de escuta

Ambientes de Escuta Níveis de Tecnologia

Multidão

Festa

Carro

Trabalho

Reunião

Restaurante

Casa

Culto

Teatro

Mercado

Ar livre
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Modelos e cores

Feito para
seu estilo

Bronze

Chumbo Prata

Champagne

Branco com 
Prata

Preto

Espresso

Os aparelhos auditivos Halo iQ  
estão disponíveis em dois modelos  
e variedade de cores. Consulte o seu 
profissional da audição e comece a 
vivenciar os modelos discretos e  
elegantes dos aparelhos auditivos 
Halo iQ da Starkey.

GUIA DE CORES*

O aplicativo TruLink, 
em conjunto com o Halo 

iQ, é fácil e intuitivo 
para se usar com  

iPhone e dispositivos 
selecionados Android.

Preto com 
Prata

Qual seu  
estilo de 
vida?

Nossa linha de produtos 
melhora a audição 
em muitos ambientes 
de escuta diferentes. 
Converse com seu 
profissional da audição 
sobre as opções que 
melhor se encaixam na 
sua vida.

Compare os ambientes 
de escuta na tabela  

de dentro.

*Consulte disponibilidade de cores.



Os aparelhos auditivos Halo iQ são feitos 
para que as pessoas com perda auditiva 
não percam um único som que lhes traga 
alegria. Foram criados conhecendo pessoas 
que escutam melhor e vivem melhor.

Resumindo, os aparelhos auditivos                   
Halo iQ são feitos para o rítmo da vida.

tem perda auditiva
incapacitante.5  

Mais de
360 milhões

de pessoas no mundo

com deficiência auditiva podem ter uma
duração de vida mais curta do que seus
parceiros 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 mais propensos
a relatar depressão,
ansiedade e paranoia
do que seus parceiros
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 perda auditiva
de baixa frequência 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

Perda auditiva não é apenas um problema 
da audição, é um problema de qualidade 
de vida.

Pode ocorrer por motivos naturais, mas 
outras causas podem te surpreender.

Feito para uma
vida feliz e saudável



Feito para que

o mundo
possa ouvir

Nosso fundador e CEO, 
William F. Austin, sempre 
acreditou firmemente que o 
presente da melhor audição 
resulta em uma vida mais 
completa e rica.

Nós provamos nossa crença nessa 
filosofia diariamente, através de 
nosso suporte Starkey Hearing 
Foundation.

O presente da audição abre novos 
mundos de oportunidade. Ele conecta 
indivíduos a vida e os ajuda a 
conquistar mais do que eles jamais 
imaginaram ser possível. A Starkey 
Hearing Foundation usa audição 
como um veículo para mudar vidas 
ao redor do mundo.

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



Resumindo, os aparelhos 
auditivos Halo iQ são feitos 
para o ritmo de vida.

Feito para
você
Com os aparelhos auditivos Halo iQ, 
as pessoas com perda auditiva podem 
ir a qualquer lugar e fazer tudo mais 
convenientemente do que nunca.
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Halo iQ 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 (4th geração), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini com 
Retina display, iPad mini, iPod touch (5th geração) e Apple Watch. Uso do Apple 
Watch requer iPhone 5 ou mais novo. “Made for iPod,” “Made for iPhone,” and 
“Made for iPad” significa que o acessório eletrônico foi criado para se conectar 
especificamente a iPod, iPhone, or iPad, respectivamente, e foi certificado pelo 
desenvolvedor para cumprir os padrões de desempenho Apple. Apple não e 
responsável pela operação desse dispositivo ou de sua responsabilidade de 
segurança ou regulatória. Note que o uso desse acessório com  iPod, iPhone, iPad 
ou Apple Watch pode afetar o desempenho sem fio. Apple, o Apple logo, iPhone, 
iPad, iPod touch, FaceTime, Apple Watch and App Store são marcas registradas da 
Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
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