Sistema CROS
Soluções auditivas para
perda auditiva unilateral

Diga olá para
uma solução
para perda
auditiva
unilateral
Starkey Sound™ usa tecnologia de
ponta para fornecer o verdadeiro
aproveitamento de audição.
Com a nossa nova linha de aparelhos
auditivos Muse™ iQ, Starkey® tem
uma solução para aqueles com perda
auditiva unilateral.

Agora, se você tem perda auditiva
unilateral você poderá ouvir o
mundo ao seu redor com som
puro e completo.

O sistema Muse iQ CROS:
1. Melhora a escuta em ruído

Starkey Sound™ has cutting
edge technology that delivers
true listening enjoyment.
Starkey oferece o primeiro aparelho
auditivo recarregável para perda
auditiva unilateral.

2. Reduz o ruído de fundo
3. Diminui ecos e sons que
reverberam
4. que você escute de ambos os
lados — com aparelhos tão
pequenos e elegantes que são
quase invisíveis

Diga olá para
soluções
personalizadas
Solução CROS
Se você não consegue ouvir em um
ouvido e tem audição normal no
outro, você pode se beneficiar de uma
solução CROS. Finalmente, você será
capaz de ouvir sons em seu ouvido
mais fraco pelo seu ouvido saudável.

Como funciona
Para te ajudar a engajar em todos os
tipos de ambiente de escuta, nossa
solução CROS tem um microfone
que capta sons e vozes do seu ouvido
mais fraco e então transmite para o
receptor em seu ouvido saudável, não
importa a posição na mesa de jantar,
ou se o som origina do seu lado difícil
de ouvir, você não perderá os sons
mais importantes ao seu redor.

Também disponível como

Solução BiCROS
Uma solução BiCROS também está
disponível e pode beneficiar aqueles
com pouca ou nenhuma audição em
um de seus ouvidos e perda auditiva
no seu melhor ouvido.

Como isso funciona
Essa opção envia o som de um
microfone colocado na orelha com
pouca ou nenhuma audição para
um receptor de aparelho auditivo
no seu melhor ouvido. Isso permite que você escute de ambos os
lados. Seu profissional de saúde
auditiva pode ajudar a determinar
que solução é a melhor para suas
necessidades e estilo de vida.

Diga olá ao
primeiro
aparelho auditivo
recarregável para
perda auditiva
unilateral
Nosso novo aparelho auditivo melhor
da categoria Muse iQ CROS dura 20
por cento mais do que outros sistemas, são 30 por cento menores e 100
fáceis de usar. E mais, com a carga
mais duradoura da indústria, seus
aparelhos auditivos vão estar sempre
prontos.

Nossa melhor tecnologia
auditiva melhorou ainda mais.
•	Som imersivo para um
verdadeiro prazer auditivo
• C
 arga mais longa para
proporcionar mais de 30 horas
de uma audição superior
•	
O carregador tudo em um tem
carga suficiente para fornecer
carregamento portátil sem
precisar se conectar a tomada
•	
Menor aparelho auditivo
recarregável disponível hoje

Diga olá à
conectividade
conveniente
Com mais e mais produtos sem fio
no mercado, conseguir se conectar
entre aparelhos pode ser um desafio.
Para navegar em ambientes de escuta
com muito tráfego de redes sem fio,
nossa tecnologia 900sync™ garante
uma solução poderosa. Sua alta taxa
de reprodução de bits permite uma
reprodução telefônica orelha-a-orelha
e capacidades sem fio.

Nossos aparelhos auditivos sem
fio Starkey não estariam completos
sem os nossos acessórios SurfLink.
Nosso transmissor de celular
compacto, SurfLink® Mobile, é
um dispositivo auxiliar da audição,
reprodutor de mídia e um controle
remoto para aparelho auditivo,
tudo em um.
SurfLink Mini Mobile é uma solução
pequena para reprodução simples
do áudio do celular. Com esse
aparelho, você pode se conectar
a qualquer dispositivo Bluetooth®com seus aparelhos auditivos.
SurfLink Media é uma solução
“configure-e-esqueça” para
reprodução de mídia, ele se conecta
a TVs, tocadores MP3 e mais, para
reproduzir sem fio diretamente
nos seus aparelhos auditivos.
Nosso SurfLink Controle Remoto
pode ser usado para ajustar o
volume, trocar memórias, iniciar
e parar o modo de reprodução e
muito mais — tudo com o apertar
de um botão.
Nosso discreto e leve, SurfLink
Microfone Remoto é usado por
um parceiro de conversa para
ajudar pacientes em conversas
cara-a-cara em ambientes de
escuta difíceis.

Diga olá para o melhor
Você quer

Muse iQ oferece
Direcionalidade de imersão Precisa, projetada para restaurar
os benefícios naturais fornecidos pela orelha e melhorar a
audibilidade de fala em situações de escuta difíceis.

Ouvir confortavelmente em
ambientes desafiadores

Novos aparelhos auditivos recarregáveis melhor
da categoria, garante que você está sempre
pronto.*

NOVO

Solução de audição
recarregável

Essa funcionalidade acelera sua transição para aparelhos auditivos, ajustando gradualmente as configurações para acostumar seu cérebro a novos sons.

Se adaptar facilmente a
novos sons

Tecnologia que fornece desempenho sem fios
consistente enquanto transmite chamadas telefônicas,
TV, música e outras mídias com o SurfLink Mobile,
SurfLink Mini Mobile e outros acessórios SurfLink.

Melhor transmissão
sem fios

Conversas individuais
naturais

O Microfone Remoto SurfLink é um microfone
discreto e leve usado por um parceiro de conversa
para auxiliar pacientes em conversas individuais em
ambientes de escuta desafiadores.

Uma experiencia de
escuta personalizada e
confortável

Capacidades que aceleram a velocidade da transição para
seus aparelhos auditivos com ajustes graduais, escuta
sem distorção e clareza definitiva para sons suaves.

Sem apito

O melhor sistema de cancelador de feedback
Starkey da categoria entrega escuta confortável
e sem feedback o dia inteiro.

Aparelhos auditivos
duráveis e confiáveis

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

Música da forma que
deve ser ouvida

Uma forma completamente nova de se ouvir
música. Agora você pode ouvir toda nota como o
compositor imaginou — com qualidade de som
pura e refinada.
A avançada Tecnologia de Zumbido Multiflex
integrada no Muse iQ traz alívio a aqueles que
sofrem de zumbido em seus ouvidos.

Alívio de zumbido personalizado
Funcionalidades podem variar com o nível de tecnologia

*

Disponível apenas nos aparelhos auditivos Muse iQ

Diga olá para

Ambientes de escuta

Melhor audição
Onde quer que
você esteja

Multidão
Carro

Trabalho
Mercado
Culto
Ar livre
Restaurante
Reunião
Conversa
Casa

Níveis de Tecnologia

Selecionado

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

Festa

Avançado

Você quer 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.

Teatro

Premium

Desde o início, nossas soluções
auditivas permitiram que as
pessoas escutassem melhor
em ambientes desafiadores
– e vivessem melhor a vida.

Dia olá ao seu

estilo pessoal
Modelos e cores
Qual seu
estilo de
vida?

GUIA DE CORES*

Preto

Chumbo

Prata

Espresso

Bronze

Champagne

Branco
Brilhante com
Prata

*Consulte disponibilidade de cores.

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.

Escolha sua cor favorita entre os novos
modelos RIC e BTE, ambos com
controle de zumbido e soluções CROS
e BiCROS sem fio.
Consulte seu profissional da audição
para descobrir se os aparelhos auditivos
recarregáveis se encaixam para você.

Muse iQ está disponível
em variedade de modelos
e cores, descubra seu
modelo ideal.

Diga olá
ao som
Surround
Starkey oferece o melhor
som possível para seu ouvido
saudável, para que você não
se preocupe com o local que
você está em conversas ou
para sons importantes
A perda auditiva unilateral não tem
que ficar no caminho do seu estilo
de vida e atividades. Com o Muse
iQ sistema CROS, você pode experienciar o som por todos os lados
— sem nunca perder um único momento que te traga alegria. Porque
quando você escuta melhor, você
vive melhor.

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 oportunidades. 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.

100 +
PAÍSES

MAIS DE

1 MILHÃO
DE PESSOAS
NECESSITADAS
ATENDIDAS

INÚMERAS
VIDAS MUDADAS

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

www.starkey.com.br
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