
SoundLens 
Synergy

Uma solução sem fio, invisível 
e personalizada



A qualidade sonora Starkey 
possui tecnologia de ponta 
que fornece o verdadeiro 
aproveitamento auditivo.

Temos orgulho em apresentar 
o SoundLens® Synergy®, a mais 
avançada tecnologia disponível 
em nossa solução auditiva invisível 
mais popular.

O menor e mais confortável aparelho 
auditivo do mundo permite uma  
conectividade com as mãos livres e uma 
transmissão de mídia de seu celular 
para seus aparelhos auditivos.

Pequeno, discreto e poderoso.  
Esses pequenos aparelhos auditivos 
possuem características avançadas. 
Enquanto preserva o poder sonoro da 
Starkey, nossas soluções sem fio  
oferecem a habilidade de transmitir 
áudio da TV, música e mais.

Feito para um 
ajuste invisível.



Feito para vida.

Quando você está apto para ouvir e se 
relacionar com o mundo ao seu redor, você 
vive uma vida melhor e mais saudável.

Nossa busca por ajudar as pessoas a  
ouvirem melhor e viverem melhor  
conduziu nosso maior avanço até hoje.

SoundLens Synergy, a tecnologia mais 
avançada da Starkey, oferece suprema 
qualidade de som, características superiores, 
experiências auditivas melhoradas e um 
ajuste exclusivo e personalizado para suas  
necessidades auditivas.

Foi comprovado que a saúde 
auditiva está conectada com a 
saúde geral e com o bem-estar.

SoundLens Synergy possui 
tudo isso com soluções sem fio, 
invisíveis e personalizadas.



Feito para fornecer

o melhor.

Como líderes em aparelhos auditivos 
personalizados, SoundLens Synergy da 
Starkey são os primeiros e mais popu-
lares aparelhos auditivos com ajustes 
personalizados de soluções invisíveis (IIC). 
São feitos exclusivamente para o seu 
canal auditivo, para proporcionar um  
conforto diário e ficam dentro de sua 
orelha, onde ninguém pode ver.

Ajuste personalizado 
para o conforto.

Receba uma conexão direta entre seu 
celular, ou qualquer outro dispositivo 
Bluetooth®, e seus aparelhos auditivos. 
Transmita áudio da TV, música e mais 
com os acessórios SurfLink® Mobile, 
SurfLink Media e SurfLink Remoto.

Um mundo de  
conectividade sem fio.

SoundLens Synergy fica adaptado  
confortavelmente na segunda curva de 
sua orelha, sendo quase imperceptível 
para as outras pessoas.

Feito para um ajuste 
invisível.



Nossos aparelhos auditivos sem 
fio da Starkey não estariam 
completos sem nossos populares 
acessórios SurfLink.

Feito para uma 
conexão 
prática.
Com mais e mais produtos sem fio, 
fazer conexões entre dispositivos pode 
ser um desafio. Para navegar em ambi-
entes de escuta com alto tráfego sem 
fio, nossa Tecnologia 900sync™ fornece 
uma solução poderosa. Ela fornece 
uma transmissão de alta taxa de bits, 
permitindo uma transmissão de telefone 
orelha a orelha e capacidades sem fio.

Nosso compacto transmissor 
de celular, SurfLink Mobile, 
é um dispositivo auxiliar da 
audição, transmissor de mídia 
e controle remoto de aparelho 
auditivo, tudo em um só.

O SurfLink Media é uma solução 
de transmissão de mídia do 
tipo “configure e esqueça” que 
conecta em TV, MP3 players e 
mais, para transmitir o áudio 
sem fio diretamente para seus 
aparelhos auditivos.

Nosso SurfLink Controle Remoto 
pode ser usado para ajustar o 
volume, trocar memória, entrar 
e sair do modo de transmissão e 
muito mais, tudo com um toque 
no botão.

Nosso discreto e compacto SurfLink 
Microfone Remoto é usado por um 
parceiro de conversa para ajudar 
os pacientes em diálogos em 
ambientes difíceis para uma boa 
audição

O SurfLink Mini Mobile trabalha 
em conjunto com o SurfLink 
Microfone Remoto compatível*, 
para oferecer uma pequena e 
simples solução de transmissão 
por celular.

*Verifique a compatibilidade com o seu microfone remoto.



Feito para 
funcionar.

Um ajuste personalizado e invisível 

Fácil ajuste em 
novos sons

Melhor transmissão 
sem fio

Uma experiência auditiva 
personalizada e confortável 

Sem zumbido ou microfonia

Música do jeito que 
deve ser ouvida

Alívio de zumbido personalizado 

Os aparelhos auditivos SoundLens Synergy 
são adaptados dentro do canal auditivo e são 
personalizados para seu conforto diário.

As novas características da Starkey aceleram  
sua transição para aparelhos auditivos, ajustando  
gradualmente as configurações para permitir que 
seu cérebro se acostume com os novos sons.

Tecnologia que fornece uma performance sem fio 
consistente enquanto transmite áudio da TV, música 
e outra mídias com o SurfLink Mobile e outros 
acessórios SurfLink.

Tecnologia de conforto de som projetada para fornecer 
um conforto auditivo sem distorção para sons altos, 
garantindo clareza máxima para sons suaves.

Melhor sistema de cancelamento de feedback da 
Starkey, fornecendo audição confortável e sem 
feedback o dia todo.

SoundLens Synergy é projetado para permitir 
uma experiência de música de um jeito novo. 
Agora você pode ouvir cada nota, como feita pelo 
artista, com qualidade de som pura e refinada.

Avançada Tecnologia de Zumbido Multiflex 
integrada no SoundLens Synergy para trazer alívio 
para quem sofre de zumbido nas orelhas.

Você quer SoundLens Synergy fornece

As características podem variar dependendo do nível de tecnologia.
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Premium

Feito para 

você estiver.
qualquer lugar que

Os aparelhos auditivos 
SoundLens Synergy  

permitem que as  

pessoas ouçam melhor 
em ambientes  

desafiadores e vivam 
uma vida melhor.

Você quer ouvir todas  
as sutilezas da vida:  
a entonação na voz de seu  
cônjuge ou as nuances nas 
notas de sua música favorita. 
Sendo um diálogo ou em  
um lugar movimentado, você 
ouvirá o mundo ao seu redor.

Ambientes de escuta

Níveis de tecnologia



Modelos e cores

Feito para
seu estilo.

Se deseja os menores e mais confortáveis 
aparelhos auditivos, você pode contar com 
SoundLens® Synergy®, disponível em uma 
variedade de cores de tom de pele.

Entre em contato com seu profissional da 
audição e comece a experimentar o  
design invisível do SoundLens Synergy.

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 quadro 

interno.

Marrom 
Escuro

Rosa Marrom 
Claro

Preto

Marrom 
Médio

Guia de cores do Faceplate*

*Consulte disponibilidade de cores.
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 Patrocinador orgulhoso da

Resultados individuais podem variar. A invisibilidade pode variar dependendo da 
anatomia de sua orelha.

A Starkey Hearing Foundation já forneceu mais 
de 1 milhão de aparelhos auditivos para 
pessoas necessitadas no mundo.


