


Na Starkey® Hearing Technologies, nossa 
linha completa de acessórios sem fio 
SurfLink® dá mais do que acesso e controle 
sobre seus ambientes de escuta. Compatível 
com a maioria de nossos modelos de 
aparelhos auditivos, os acessórios SurfLink 
oferecem uma conectividade consistente 
entre os dispositivos, permitindo que você 
tenha conversas tranquilas, escute sua 
música preferida e faça ajustes no volume  

e na memória. 

Com várias oportunidades para personalizar  

o seu acessório SurfLink, definir preferências 
e gerenciar as características, os acessórios 
SurfLink fornecem a personalização e o 
controle que você deseja, não importando  

seu estilo de vida.

Feito para

um ambiente 
sem fio



Transmissor de celular 
multifuncional, transmissor e 
controle remoto para aparelho 
auditivo

Nosso compacto transmissor de celular, 
SurfLink Mobile, é um equipamento auxiliar 
da audição, transmissor de mídia e controle 
remoto para aparelho auditivo, tudo em um só. 
Nosso revolucionário modo JustTalk™ permite 
conversas ao celular com as mãos livres ao 
transformar os aparelhos auditivos sem fio em 
microfone (captando sua voz e enviando para a 
pessoa com quem você está falando) e receptor 

(a voz da pessoa é transmitida diretamente para 
seus aparelhos auditivos).

SurfLink 
Mobile

O SurfLink Mobile também:

• Melhora as conversas em ambientes 
ruidosos

• É ideal para ouvir em reuniões ou  
em grupos

• Transmite sem fio o som da TV ou MP3 
player usando Bluetooth® ou um cabo 
conector de áudio



Uma solução de transmissão de 
celular pequena e simples

Com o SurfLink Mini Mobile você pode 
conectar qualquer dispositivo Bluetooth 
com seus aparelhos auditivos para 
transmitir ligações. O adaptador SurfLink 
Mini Mobile (500) funciona com o SurfLink 
Microfone Remoto compatível*, um dos 
nossos dispositivos mais testados e 
comprovados pelos pacientes.

SurfLink 
Mini Mobile

Como funciona: 
Conecte o Mini Mobile na parte inferior 
do SurfLink Microfone Remoto. Então, 
transmita ligações de qualquer celular com 
Bluetooth para seus aparelhos auditivos.

Adaptador SurfLink Mini 
Mobile (500)

SurfLink Microfone 
Remoto

Sistema 
SurfLink
Mini Mobile

Discreto e leve, o SurfLink 
Mini Mobile conecta você com 
as pessoas e coisas que você 
mais ama.

*Verifique a compatibilidade com o seu microfone remoto.



A suprema solução  
de transmissão de mídia

SurfLink Media é uma solução de 
transmissão de mídia com configuração 
fácil e rápida, conectando com TVs, MP3 
players e mais, transmitindo áudio sem fio 
diretamente para seus aparelhos auditivos.

SurfLink 
Media Além disso, o SurfLink Media:

• Transmite som estéreo diretamente de 
dispositivos de mídia para seus aparelhos 
auditivos, sem emparelhamento ou 
dispositivos de retransmissão junto 
ao corpo

• Permite que você escute o volume no nível 
que deseja, enquanto as outras pessoas 
na sala podem escutar no volume que elas 
desejam

• Permite que muitas pessoas usando 
aparelhos auditivos sem fio se conectem 
em um único dispositivo

• Elimina o atraso de áudio e problemas 
de sincronização labial geralmente 
encontrados em outros sistemas sem fio*

*Latência é imperceptível de acordo com os padrões da 
União Internacional das Telecomunicações



Permite ajustes fáceis e 
discretos nos aparelhos 
auditivos

Nosso SurfLink Controle Remoto 
pode ser usado para ajustar volume, 
trocar memória, entrar e sair do modo 
de transmissão e muito mais, apenas 
apertando um botão.  
O SurfLink Controle Remoto também:

• Permite que você controle se os ajustes 
vão ser feitos em apenas um ou nos dois 
aparelhos auditivos

• Permite que você salve e acesse os modos 
de memória para diferentes ambientes de 
escuta

SurfLink
Controle Remoto

Com uma longa  
duração da bateria, 
o SurfLink Controle 
Remoto está sempre 
ligado e pronto para 
ajudá-lo o dia todo.



Uma solução discreta e leve 
para melhorar as conversas

SurfLink Microfone Remoto é projetado 
para transmitir áudio diretamente para 
seus aparelhos auditivos. Esse dispositivo 
discreto e leve pode ser usado por um 
companheiro de conversa para ajudar em 
diálogos ou situações com muitos oradores.  
Ele automaticamente otimiza o modo 
microfone baseado em como está 
posicionado.

SurfLink
Microfone 
Remoto



A família SurfLink tem uma solução 
para cada necessidade e cada 
ambiente de escuta, permitindo que 
você fique conectado com as coisas 
e pessoas mais importantes.

Feito para uma
conectividade 
tranquila



© 2016 Starkey. Todos os Direitos Reservados.  85229-007  12/16  BROC0304-04-EE-SG

www.starkey.com.br


