
Uma solução,
invisível e personalizada



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

Na Starkey®, nós acreditamos  

que uma melhor audição te ajuda  

a se sentir conectado com  

o seu mundo de forma mais 
pessoal e rica.

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.

SoundLens® Synergy® iQ, tecnologia  
mais avançada da Starkey, com qualidade 
de som suprema e funcionalidades  
Premium, é personalizável para se  
adequar as suas necessidades de escuta 
únicas e te manter conectado às pessoas 
e coisas que você mais ama.

Escutando 
você pode 
sentir



Os aparelhos auditivos SoundLens Synergy iQ  
são feitos para que 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 
SoundLens Synergy iQ são feitos para 
o ritmo da vida.

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 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
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e perda auditiva
não tratada.7

foram os 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 frequência baixa são consideradas
em risco de eventos cardiovasculares.3

 

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

2x 3x
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5x

perda severa

perda moderada

perda leve



Agora os menores e mais confortáveis 
aparelhos auditivos do mundo 
permitem conectividade sem fio e 
reprodução de mídia do seu celular 
para os seus aparelhos auditivos.

Esses pequenos aparelhos auditivos 
estão cheios de funcionalidades avan-
çadas, incluindo Imersão Precisa — 
algoritmo exclusivo da Starkey para 
uma escuta imersiva e som natural. 
Enquanto mantém o poder Sonoro 
da Starkey, nossas soluções sem fios 
dão a você a habilidade de reproduzir 
sons da tv, música e muito mais.

SoundLens Synergy iQ é a 
tecnologia mais avançada 
disponível em nossas soluções 
auditivas invisíveis.

SoundLens Synergy iQ tem 
tudo isso, com soluções  
personalizadas.

Feito para
um ajuste invisível



Nossos mais novos aparelhos 
auditivos SoundLens Synergy iQ  
e nossos acessórios SurfLink  fáceis 
de usar, oferecem a melhor e mais 
personalizada experiência auditiva 
de todas, e foram criados para:

•   Proporcionar uma adaptação invisível

•   Oferecer áudio natural e clareza  

excepcional na audição

•   Oferecer audição natural e transições 

sem problemas enquanto você vive o  

seu dia

•  Preservar a paz e quietude enquanto  

amplifica os sons importantes

•  Ajudar você a entender conversas  

e ouvir confortavelmente

•  Reproduzir sons da TV, chamadas  

telefônicas, música e mais para os seus 

aparelhos auditivos.

Feito para
seu dia-a-dia

“Eu gosto de tudo em meus apa-
relhos auditivos. São pequenos. 
Possuem clareza de som. E são 
fáceis para tirar e colocar.”

— Bill G.

Os aparelhos auditivos 
SoundLens Synergy iQ 
lhe ajudam a adaptar-se 
rapidamente aos ambientes, 
para que você possa  
aproveitar a vida ao  
máximo.



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

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.

Feito para
conectividade 
conveniente

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 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.

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.



Você quer

o melhor
SoundLens Synergy iQ oferece

Uma adaptação personalizada 
e invisível

Se adaptar facilmente a 
novos sons

Melhor reprodução  
sem fios

Uma experiência auditiva 
personalizada e confortável

Sem apito

Música da forma que 
deve ser ouvida

Alívio personalizado de zumbido

Os aparelhos auditivos SoundLens Synergy 
iQ se encaixam profundamente no seu canal 
auditivo e são personalizados para você para 
um conforto durante todo o dia.

Transições rápidas para aparelhos auditivos 
gradualmente ajustando as configurações para 
permitir que o cérebro se acostume com novos sons.

Tecnologia que oferece desempenho consistente 
enquanto reproduz sem fios: sons da TV, música 
e outras mídias com o SurfLink Mobile, SurfLink 
Mini Mobile e outros acessórios SurfLink.

A tecnologia de conforto de som foi criada para  
promover conforto da audição sem distorções  
enquanto garante clareza máxima para sons suaves.

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

Uma criação que te permite ouvir música de 
uma forma completamente nova. Agora você 
pode ouvir toda nota como o compositor  
imaginou — com qualidade de som natural  
e refinada.

A avançada Tecnologia Zumbido Multiflex integrada 
no SoundLens Synergy iQ traz alívio a aqueles que 
sofrem de zumbido em seus ouvidos.

Funcionalidades podem variar de acordo com o nível de tecnologia.

Feito para oferecer



SoundLens Synergy iQ  
permite que as pessoas 
ouçam melhor em ambientes 
de escuta desafiadores e  
vivam uma vida melhor.

Você quer ouvir todas as  
sutilezas da vida: A entonação  
na voz de seu parceiro ou  
de sua parceira 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.

Feito para

em que você estiver
todos os lugares

Ambientes auditivos

Níveis de Tecnologia

Multidão

Festa

Carro

Local de 
trabalho

Reunião

Restaurante

Casa

Culto

Teatro

Compras

Ao ar livre

Conversas
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Quando você espera o menor e 
mais confortável aparelho auditivo 
do mundo, você pode contar  
com SoundLens Synergy iQ —  
disponível em variedade de  
cores de tons de pele.

Consulte seu profissional da 
audição e experimente o design 
invisível do SoundLens Synergy iQ.

Marrom 
Escuro

Rosa Marrom 
Claro

Preto

Marrom 
Médio

Modelos e cores

Feito para
seu estilo

Os aparelhos auditivos 
SoundLens Synergy iQ 
se encaixam dentro de 
seu canal auditivo.

GUIA DE CORES DO FACEPLATE*

*Consulte disponibilidade de cores.

Qual o seu 
estilo de  
vida?

Compare os ambientes 
de escuta na tabela  

de dentro.

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



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.

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



© 2017 Starkey. Todos os Direitos Reservados.   8/17   BROC2815-00-EE-ST-LG

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