
Hoor beter, leef beter

Muse™
 
Hoortoestellen

Het nieuwe Starkey geluid.
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Gemaakt voor

Synergy® is de nieuwe 
technologie ontwikkeld 
voor de volgende gene-

ratie hoortoestellen.

B
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het leven.
Het is wetenschappelijk bewezen dat 
de gezondheid van mensen direct in 
verband kan worden gebracht met de 
kwaliteit van hun gehoor. Mensen die 
goed kunnen horen en daardoor ver-
bonden zijn met de wereld, genieten 
van een beter en gezonder leven.

Dit streven - het helpen van mensen 
om beter te kunnen horen zodat ze 
beter kunnen leven - heeft geleid tot 
onze grootste technologische door-
braak tot nu toe: de nieuwe generatie 
Starkey Muse™ hoortoestellen.

Gebaseerd op het nieuwe Synergy 
platform met Quad Core Twin pro-
cessor en 5-voudige rekenkracht, 
bereiken de Muse™ hoortoestellen 
een tot nu toe ongekende kwaliteit 
en precisie. Voor mensen met een 
gehoorverlies betekent het perfect 
genieten van horen – voor audiciens 
een grote kans op geslaagde 
aanpassingen.



MUSE ™ B IEDT WAT MENSEN NODIG HEBBEN

Mensen nemen langer 
en veel actiever deel 
aan het leven dan 
vroeger. Een goed 
gehoor is daarvoor een 
basisvoorwaarde.

B

Starkey Hearing Technologies heeft zich vanaf de eerste 
dag van haar bestaan geconcentreerd op de behoeften van 
slechthorenden. Een goed gehoor en spraakverstaanbaar-
heid is daarom altijd de basis geweest voor onze research en 
producten. 

Starkey’s technologie heeft het mogelijk gemaakt om in 
moeilijke geluidsomgevingen toch goed te horen en daarmee 
de kwaliteit van het leven te verbeteren. 

De hedendaagse actieve slechthorenden eisen echter meer. 
Deze volgende generatie wil alle facetten van het leven horen, 
juist ook in een moeilijke luisteromgeving: de intonatie een 
stem of de nuances in een favoriet muzieknummer. Muse™ 
helpt slechthorenden, of het nu in een één op één situatie is of 
in de meest lastige en drukke geluidsomgevingen.

Wanneer de 
verwachtingen 
toenemen, moet 
de technologie 
nóg beter wor-
den!
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nieuwe generatie.
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Slechthorenden en 
audiciens zeggen: 
Muse™ is gemaakt 
voor het leven! 

„Meteen een groot verschil in 

helderheid.“ 

„Klanten ervaren een signifi-

cante verbetering in geluids-

kwaliteit in vergelijking met 

andere  hoortoestellen, ook al 

hebben deze de meest recente 

technologie.“ 

„Muziek klinkt veel beter en 

zachte stemmen zijn duidelijk 

te verstaan.“ 

„Mijn klanten zijn zo onder de 

indruk van de geluidskwaliteit 

van muziek. De reacties waren 

fantastisch.“

Het ervaren van het leven is 
veel meer dan spraak alleen. 
Elke dag worden uw klanten 
blootgesteld aan  levenssituaties 
die een enorme hoeveelheid 
verschillende geluiden bevatten. 

Hoortoestellen waren tot nu toe 
eenvoudig niet ontworpen om 
aan echt alle akoestische eisen 
van deze complexe levenssitua-
ties te voldoen.

Muse™ biedt hiervoor de ideale 
oplossing. Op basis van het 
revolutionaire en op het hoogste 
niveau ontwikkelde Synergy plat-
form, kunnen nu alle geluiden 
specifiek en uniek verwerkt wor-
den. Zo ontstaat een volkomen 
natuurlijke geluidsbeleving.

 

Wie goed hoort 
begrijpt het leven!

Bron: Muse™ Producttests

aan echt alle akoestische eisen 
van deze complexe levenssitua-

Muse™ biedt hiervoor de ideale 
oplossing. Op basis van het 
revolutionaire en op het hoogste 
niveau ontwikkelde Synergy plat-
form, kunnen nu alle geluiden 
specifiek en uniek verwerkt wor-
den. Zo ontstaat een volkomen 
natuurlijke geluidsbeleving.
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„De kwaliteit en pres-
taties gaan echt verder 

dan wat ik tot nu toe 
ooit heb gezien.“



Tot nu toe gebruikten zelfs de beste hoortoestellen platforms 
met één compressiealgoritme om alle signalen te verwerken. 
Gebaseerd op spraakverstaan, hebben deze platforms de 
laatste jaren enorme vooruitgang geboekt. Maar de menselijke 
stem en alle andere geluiden verschillen enorm.

Muse™ is het eerste hoortoestel in onze industrie dat gebruik 
maakt van een Quad Core Twin processor,  welke spraak en 
complexe geluidssituaties naadloos combineert. 

Klanten herkennen het Starkey 
geluid meteen.

Zuivere muziek, natuurlijk geluid. Het 
beste horen in rumoer. Nooit meer 
feedback.
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HET NIEUWE SYNERGY® PLATFORM. HET NIEUWE STARKEY GELUID.



5-voudige rekenkracht 
voor een definitief beter 

resultaat.

Gemaakt voor

•   Vijf keer snellere verwerkings-

kracht in vergelijking met 

eerdere platforms zorgt voor 

ongekend nauwkeurig horen in 

complexe luistersituaties 

•   Aantal instelbare kanalen is 

uitgebreid naar 24 wat een 

precieze en gepersonaliseerde 

aanpassing mogelijk 

Om een dubbele compressie te realiseren, moest Starkey een 
volledig nieuw platform ontwikkelen. Het resultaat is baanbrekend: 
het Synergy® Platform levert een absolute verbetering van spraak-
verstaan én  luistergenot dan ooit tevoren. De revolutionaire Quad 
Twin compressietechnologie maakt vele verbeteringen 
mogelijk, waaronder:

•   Een hoger dynamisch bereik, een 

lage vervorming met een piek-in-

put van 112 dB, zorgt voor een 

voller, rijker geluid

•   Een efficiëntere datamanagement 

met een hogere integratie zorgt 

voor het beste power 

management 

•    Door het nieuwe design van de toe-

stellen konden deze nog kleiner en 

onopvallender worden
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excellent geluid.



Gemaakt om een 
veelvoud van geluiden 
uniek te laten klinken. 

ACUITY™ OS IS  ONS NIEUWE, ULTRA HIGH DEFINITION BESTURINGSSYSTEEM

Synergy® en het nieuwe Ultra-High-definition besturingssysteem, Acuity™ 
OS, maken het voor de eerste keer in de ontwikkeling van hoortoestellen 
mogelijk om spraak en geluiden als muziek op een unieke wijze te schei-
den en apart te verwerken. Een absolute noviteit. 

Door een hogere sampling rate, kunnen 
Synergy® en Acuity™ OS de bandbreedte 
tot 10 kHz verhogen. Het resultaat: muziek 
klinkt voller en rijker dan ooit tevoren. 
En met een nieuwe, verbeterde kanaal 
structuur, is met 24 kanalen een verbe-
terde personalisatie van de aanpassing 
realiseerbaar..

Synergy® is het eerste hoortoestelplatform 
dat gebruik maakt van de Twin compressie 
technologie, waarbij - door het simultaan 
verwerken van verschillende geluiden – 
een veel beter resultaat wordt verkregen.

Muziek klinkt 
voller en rijker 
dan ooit tevoren.
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Gemaakt met als uitgangs-
punt kraakhelder geluid en 
hoogst denkbare kwaliteit!

Het nieuwe Acuity™ OS is in 
het Starkey Hearing Research 
Center in Berkeley – Califor-
nia - ontwikkeld. Onze weten-
schappers en technici hebben 
hierbij nauw samengewerkt 
met musici en ervaren 
dragers van hoortoestellen. 
Met als doel op de best 
denkbare manier de complexe 
algoritmen te verkrijgen voor 
de verwerking van modern, 
hedendaagse geluid.

Mede door musici ont-
wikkeld en getest.

Synergy® is ons nieuwe, 
innovatieve platform.

Acuity™ OS is ons nieuwe - 
Ultra High Definition – 
besturingssysteem.

Muse™ is de nieuwste
generatie hoortoestellen.

“Wow!” is wat al uw klanten 
zullen gaan zeggen. 

F
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900SYNC™ IS  ONZE -  DOOR KLANTEN GEWA ARDEERDE -  WIRELESS TECHNOLOGIE

Gemaakt voor 
een uitzonderlijke 
geluidsbeleving. 
Met bijvoorbeeld W-LAN of Bluetooth zijn de mogelijkheden van 
draadloze data overdracht in deze tijd complex en veelzijdig. Dat 
vraagt om krachtige technische oplossingen. 900SYNC™-Techno-
logie is zo’n oplossing en behoort tot de door dragers van hoortoe-
stellen meest gewaardeerde techniek. De combinatie van Synergy en 
900SYNC™ levert een Ultra High Definition geluidservaring op, wat 
mensen met een gehoorverlies de meest natuurlijke, gecoördineerde 
luisterervaring geeft.

Ook gemaakt voor unilateraal 
gehoorverlies. Slechthorenden 
met een éénzijdig gehoorverlies 
kunnen ook van het Starkey 
geluid genieten. Onze Wireless 
CROS-hoortoestellen gebruiken 
Acuity™ OS en 900SYNC™ om 
helder spraakverstaan – en 
herkenning mogelijk te maken 
voor mensen die met slechts één 
oor horen. Ook verkrijgbaar in 
BiCROS-uitvoering voor mensen 
met één doof oor en één oor met 
gehoorverlies. 900SYNC™ draad-
loze technologie biedt Ultra High 
Definition geluidskwaliteit met 
een heldere,  consistente weerga-
ve. In de auto, bij een telefoonge-
sprek of tijdens een gesprek in de 
moeilijkste omgevingssituaties.

Gemaakt om beter te kunnen 
verstaan bij telefoneren. 
900SYNC™ streamt de stem van 
de beller naar beide oren met ons 
nieuwe Ear-to-Ear Phone functie. 
Maakt het verstaan tijdens het 
gesprek makkelijker dan ooit 
tevoren.

Draadloze CROS en Ear-to-Ear Phone 
streaming is nu mogelijk, dankzij onze 
nieuwe 900SYNC™ Ultra High Definition 
geluidservaring.
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 •  Biedt een bijna 100% zekere beschikbaarheid van de 

verbinding

 •  Praktisch geen connectie storing binnen het norma-

le gebruikersbereik

 •  Biedt een bereik dat bijna is verdubbeld ten opzichte 

van onze vorige generatie Wireless toestellen 

 •  Zorgt voor consistente prestaties, zelfs in de meest 

uitdagende omgevingen

 •  Biedt verbeterde stralingsgevoeligheid voor een 

groter streaming gebied. 

900SYNC™ technologie vormt het hart van de Muse™ hoortoestellen 
en is zo ontworpen dat voor een natuurlijke luisterervaring geen 
aanvullende apparatuur nodig is.

900SYNC™ 
technologie 
biedt een veilige, 
zekere draad-
loze verbinding 
binnen het 
normale gebrui-
kersbereik.
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Mensen leven niet in een-

dimensionale geluidsom-

gevingen.Het leven is een 

mix van uiterst verschil-

lende geluiden.Muse™ 

voegt alles

 perfect samen. 
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Muse™ biedt de mogelijkheid stemmen, geluiden en muziek in de meest 
uitdagende omgevingen te horen zoals ze zijn: natuurlijk! Door Acuity™ 
OS kunnen Muse™ hoortoestellen geluiden parallel en binauraal verwer-
ken, classificeren en  aanpassen. Daardoor klinken gesprekken helder 
en onderscheidend,  omgevingsgeluiden natuurlijk en muziek rijk en 
meeslepend.

Acuity™ Binaural Imaging — 

De nieuwe standaard in Ear to 

Ear communicatie

•   Nieuwe Ultra High Definition 

geluid geeft een meer 

natuurlijke ervaring

•   Simultane én gescheiden 

signaalverwerking maakt het 

beste spraakverstaanbaarheid 

mogelijk gecombineerd met 

maximaal hoorcomfort

•    Bewezen voordelen, aange-

toond in de praktijk

Acuity™ Lifescape Analyzer — 

Ons nieuwe, meest uitvoerig geteste 

systeem, om omgevingen te scan-

nen. Ontworpen voor de complexe 

geluidsomgevingen van vandaag.

•   Zevenvoudige automatische 

geluidsclassificering: muziek, 

spraak, spraak in rumoer, machi-

negeluid, wind, rumoer en rust

•   Meerdere luisteromgevingen 

worden tegelijkertijd verwerkt

MUSE ™ MA AKT HET MAKKEL I JKER OM TE LUISTEREN IN COMPLEXE OMGEVINGEN

Gemaakt voor

Muse™ biedt de meest natuurlijke 
luisterervaring in de meest com-

plexe omgevingen.

13

natuurlijk horen



Verhalen delen, herinneringen 
ophalen, heerlijk lachen met 
vrienden: dat zijn de dingen 
die ons leven kleurrijk maken. 
Muse™ hoortoestellen met 
Acuity™ OS zijn zo ontworpen 
dat de gebruiker nooit meer 
die leuke grap net mist of de 
eerste woordjes van een klein-
kind. Of alle essenties van een 
gesprek tijdens een avondje uit 
of een diner met vrienden. 

Acuity™ Speech Optimization  — 

De door Starkey zelf ontwikkel-

de Multi -Segment Compressie 

architectuur, combineert 

spraakverstaanbaarheid en 

comfort tot een excellente 

hoorbeleving.

•     Vergrootte bandbreedte - be-

reikt door een hoger sampling 

rate - om volop gebruik te 

maken van de voordelen van 

hoogfrequente signalen

•    Met meer kanalen wordt 

de instelbaarheid van de 

individuele frequenties in de 

totale bandbreedte duidelijk 

verbeterd

MUSE™ OPTIMALISEERT COMMUNICATIE

Met Muse™ beleeft men de 
vele - zelfs allerkleinste - fa-
cetten van het leven.

14

kleurrijker leven.
Gemaakt voor een
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Acuity™ Directionality — Ontworpen 

om spraak in zeer moeilijke 

luistersituaties te verbeteren.

•   Intelligent,  continue adaptief, 

meerkanaals systeem, waardoor 

spraak, onafhankelijk van welke 

richting het komt, voorrang krijgt

•   Gebruikt Speech ID om spraak tot 

6 dB te verhogen, zelfs wanneer 

het spraaksignaal vanaf de ach-

terzijde komt

•  Is binauraal en zorgt voor 

    optimale prestaties 

•    Consistent, High-Fidelity geluid 

verbetert iedere gesprekssituatie

Acuity™ Voice — Biedt optimale 

spraakverstaanbaarheid.

•    Werkt parallel met de Acuity™ 

Lifescape Analyzer

•    Tweedelig algoritme maakt 

gebruik van dynamische spraak 

herkenning, gekoppeld met 

spectral rumoeronderdrukking 

dat de juiste versterking per 

kanaal berekent

•    Tot 20 dB rumoeronderdrukking

•   En snel werkende rumoeron-

derdrukking zelf in de pauzes 

tussen spraak in



 

 

20%10% 30% 40%

WIST U DAT?

Mensen*

met een verminderd 
gehoor hebben een kortere 
levensverwachting dan 
leeftijdsgenoten zonder 
gehoorproblemen.1

Volwassenen* 
met onbehandeld gehoorverlies
hebben een grotere kans op 
psychische ziektebeelden in 
vergelijking met mensen die 
hoortoestellen dragen.5

Er is een duidelijke 
samenhang tussen hoge

Bloeddruk
en onbehandeld
gehoorverlies.2

Mensen* met een gehoorverlies ervaren een 30-40% snellere 
achteruitgang van cognitieve vaardigheden in vergelijking tot 
mensen zonder gehoorproblemen.3

Mensen met een
gehoorverlies
in de laagste 
frequentie gebieden 
hebben een verhoogd 
risico op hart- en 
vaatziekten.4

*70 jaar en ouder

*50 jaar en ouder

*75 jaar en ouder

 

 

Bronoverzicht pagina 27

Onbehandeld gehoorverlies vermindert niet alleen de kwaliteit 
van leven, maar vormt ook een risico voor de gezondheid.

Gemaakt voor 
de gezondheid
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Het dragen van 
hoortoestellen 
vermindert het 
risico van 
cognitieve 
achteruitgang 
geassocieerd met 
gehoorverlies.12

Ouderen met een onbehandeld gehoorverlies 
hebben een grotere kans om dementie te 
ontwikkelen.6

Zwaar verlies

2x 3x 5x

Matig verlies

Licht verlies

Mensen met een onbehandeld 
gehoorverlies
moeten door het ontbreken van de juiste 
werkgelegenheid genoegen nemen met een 
inkomen onder hun niveau.8

Waarschijnlijkheidsfactor

90-95%
van de slechthorende  
kunnen met een hoortoestel 
worden geholpen.9

Bij gehoorverlies
bestaat

een
hoger
risico te vallen!7

3x€
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Muziek smaken zijn net zo uniek als ieder van uw klanten dat is. 
Maar wat muziek écht doet met  mensen, wordt zelfs universeel 
begrepen. Met Muse™ en Acuity™ OS twin compressor technologie, 
kunnen uw klanten weer genieten van hun favoriete muziek.

Om een natuurlijke muziekervaring te realiseren was er een totaal 
nieuw concept voor hoortoestellen nodig. Voordat de Muse™ er 
was, behandelde alle hoortoestellen muziek ten onrechte als 
afgeleide van spraak. Of nog erger: er werd een lineaire versterking 
ingesteld, waardoor de hoortoesteldragers de lage tonen moeten 
missen welke muziek nu juist de essentiële details en emotie geven, 
terwijl de luide geluiden te veel versterkt werden.

Gemaakt voor

MUSE™ –  EEN VOLLEDIG NIEUWE BENADERING OM MUZIEK TE LUISTEREN

Muziek smaken zijn net zo uniek als ieder van uw klanten dat is. 
Maar wat muziek écht doet met  mensen, wordt zelfs universeel 

. Met Muse™ en Acuity™ OS twin compressor technologie, 
kunnen uw klanten weer genieten van hun favoriete muziek.

Om de strenge kwaliteitseisen voor hoogwaardige muziekweergave 
vast te stellen, heeft Starkey een panel van muziekliefhebbers – en 
experts samengesteld die nauw hebben samengewerkt aan de ont-
wikkeling van Muse™. Daartoe behoorden dirigenten, producenten, 
zangers en musici die hun passie en vreugde voor muziek door een 
gehoorverlies verloren hadden zien gaan.

Het muziekconcept van Muse™ is – als eerste in de audiologische 
industrie - speciaal ontworpen voor het luisteren naar muziek, zonder 
daarbij op bestaande instellingen terug te vallen. De meest rustige 
muziek wordt versterkt zodat deze hoorbaar is, en wanneer het 
niveau van de muziek te luid wordt is de versterking verlaagd op een 
wijze dat een natuurlijk gehoor imiteert.

Gemaakt om echt beter te klinken dan alle anderen!
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Muziek.



 Gemaakt voor 
iedere smaak.

Het resultaat is luisterplezier - pre-
cies aangepast aan hoe uw klanten 
het willen horen – automatisch of 
door hier zelf voor te kiezen. 

Zo individueel als de muzieksmaak is ook de manier waarop mensen 
muziek luisteren. Starkey heeft het daarom zo ontwikkeld, dat de 
gebruiker een keuze kan maken tussen een toegankelijk muziekpro-
gramma of een automatische aanpassing aan muziek.

De Starkey Inspire® aanpassoftware bevat nieuwe instelmogelijk-
heden voor muziek. Zo kunt u snel wijzigingen maken waardoor de 
instellingen aan ieders persoonlijke smaak kan worden aangepast.

•    Een grafische vormgeving 

van een equalizer om bas, 

midden- en hoge tonen aan 

te passen in het Quick Fit 

scherm

•   Aanpassingen worden geba-

seerd op de feedback van de 

klant die zelf “life” oordeelt 

over de muziek kwaliteit

•    Regelaars zijn herkenbaar 

als een equalizer ontworpen 

om ze zo eenvoudig samen 

met de klant in te stellen 
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MUSE ™ VERGEMAKKELI JKT HET DAGELI JKS  LEVEN

Natuurlijk is de Muse™ hoortoestellijn uitgerust met Starkey’s laatste, 
meest geavanceerde features hetgeen erin resulteert dat uw klanten 
hun hoortoestellen ook echt iedere dag willen dragen.

Synergy maakt het 
mogelijk om onze 
onderscheidende 
features nog beter 
te maken.

•   Fluitvrije Feedback Cancellation 

— het enige proactieve Feedback 

Management Systeem dat antici-

peert op feedback en elimineert voor 

het kan ontstaan. Gepersonaliseerd 

naar product en klant

•   Speech Shift — verbetert realtime 

spraakverstaan door het identificeren 

van hoogfrequente spraakinformatie 

waarna deze in lagere frequenties kan 

worden weergegeven 

•    Surface™ Nanoshield — 

onze nieuwste generatie Nano coating 

levert een uitstekende bescherming 

tegen vocht, transpiratie en cerumen. 

Dit resulteert in een betrouwbaar en 

duurzaam product.

Natuurlijk is de Muse™ hoortoestellijn uitgerust met Starkey’s laatste, 
meest geavanceerde features hetgeen erin resulteert dat uw klanten 
Natuurlijk is de Muse™ hoortoestellijn uitgerust met Starkey’s laatste, 

B
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iedere dag.
Gemaakt voor



 Multiflex Tinnitus Technology —
Starkey’s gepatenteerde Tinnitus oplos-
sing is ontworpen op basis van perso-
nalisatie en flexibiliteit en is nu beschik-
baar in alle type Muse™ behuizingen en 
technologie levels.
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MUSE™ IS  VERKRI JGBA AR ALS COMPLETE PRODUCTLI JN

Het nieuwe design is klantgericht en verhoogt comfort, controle en 
acceptatie.

Er is een Muse™ hoortoestel voor iedere 
klant en voor ieder gehoorverlies.

Met verschillende 
modellen en de-
signs is Muse™ nu 
nog gemakkelijker 
aan te passen.

Beschikbaar in CROS uitvoeringC

N

micro  
RIC 312

  mini  
BTE 312

  BTE 13 IdOC C C E 1 IdO IICIIC

Gemaakt voor

 •  Nieuwste generatie van de populaire micro RIC 312 met telefoonspoel  

 • De kleinste en smalste mini BTE 312

 •  Volledige lijn van op maat gemaakte hoortoestellen

 •  SoundLens® Synergy — de eerste en beste IIC in de industrie, nu ook met Wireless 

900SYNC™ connectiviteit

 • Draadloze CROS-Systeme

22
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Populaire SurfLink® Wireless accessoires maakt de draadloze 
Starkey hoortoestellen compleet.

SurfLink® Mobile 2
Deze compacte en uiterst praktische zender voor 
mobiele telefonie is tevens Hi-Fi Media Streamer,  
afstandsbediening en externe microfoon.

SurfLink® Media 2
Gekoppeld met de nieuwe Muse™ hoortoestel-
len biedt SurfLink Media 2 volledig draadloos 
het nieuwe High-Fidelity geluid en een twee 
keer zo grote bandbreedte, zonder tussenkomst 
van een ander apparaat. Geschikt voor diverse 
audiobronnen zoals TV en MP3-speler

SurfLink® Remote
Met de Surflink afstandsbediening kunnen klanten het 
programma en volume regelen, de toestellen muten en 
de streaming modus regelen wanneer de Surflink Media 
wordt gebruikt.

SurfLink® Remote Microphone
De intelligente - geheel nieuwe en  discrete - 
lichtgewicht Surflink Remote Microfoon kan 
worden gedragen door de conversatiepartner 
om klanten te helpen bij 1 op 1 conversaties in 
moeilijke luisteromgevingen.
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De verder uitgebreide mogelijkheden van 
Starkey’s nieuwe Synergy platform, zor-
gen ervoor dat Muse™ hoortoestellen tot 
hun recht komen bij de complexe eisen 
van deze tijd. Juist in de meest moeilijke 
luisteromgevingen.

F

Gemaakt voor
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Wat Muse™ biedtWat uw klanten willen

MUSE™ IS HET PERFECTE HOORTOESTEL OM MIDDEN IN HET LEVEN TE STAAN.

Goed horen in een  
rumoerige omgeving

Dankzij Acuity™ Directionality, Starkey’s nieuwe oplossing voor directionali-

teit, wordt spraakverstaan verbeterd in moeilijke luistersituaties.

Eenvoudige gewenning aan het 
dragen van een hoortoestel

Door de Experience Manager past het toestel geleidelijk, automatisch en 

persoonlijk in ieder actief geheugen de volume instellingen aan om geleidelijk 

te wennen aan een hoortoestel.

Betere draadloze  
overdracht

SurfLink Mobile 2 en andere SurfLink accessoires 

bieden gemakkelijke, zorgeloze connectiviteit en controle zonder

apart benodigde apparatuur.

Helder spraakverstaan voor  
spraak in alle situaties

Acuity™ Voice functioneert parallel naast Acuity™ Lifescape Analyzer om 

optimaal spraakverstaan te creëren. Het tweedelige algoritme gebruikt 

dynamische stem identificatie, gekoppeld aan een spectrale ruisregeling 

die de juiste versterking per kanaal berekent. Voor een ongekende 

geluidskwaliteit, luistergemak en spraakverstaan in rumoer.

Geen brommen en piepen De feedback onderdrukking van Starkey is de beste in de markt. Het systeem 

heeft het intelligente vermogen zelf te regelen in welke mate en op welk 

moment het actief is. Het is ontworpen om storend piepen en fluiten te 

identificeren, classificeren en elimineren in iedere denkbare omgeving.

Muziek horen precies zoals  
het was bedoeld

Met het revolutionaire nieuwe platform en OS, is Muse™ ontworpen om 

klanten op een unieke nieuwe manier naar muziek te laten luisteren. Maakt 

zachte muziek hoorbaar, kan gemakkelijk worden aangepast aan elke 

subjectieve muzieksmaak en past zich aan en verbetert de geluidskwaliteit 

automatisch.

Nauwkeurige directionele detectie Dankzij Acuity™ Directionality, onze nieuwe oplossing voor directionaliteit, 

wordt spraakverstaan verbeterd in moeilijke luistersituaties. Starkey’s eigen 

Speech ID herkent spraak, zelfs achter de slechthorende gebruiker. De

unieke combinatie van deze twee innovatieve technologieën resulteert in 

een consistent, High-Fidelity geluid dat klanten helpt te luisteren naar 

spraak en deel te nemen aan gesprekken, zelfs in de meest moeilijke 

luisteromstandigheden.

Ruim keuze uit bouwvormen  
en kleuren

Nieuwe uitvoeringen, inclusief Starkey’s kleinste en smalste mini BTE 312, 

de nieuwste generatie Micro RIC 312, de eerste draadloze IIC: een complete 

productlijn. Nieuwe draadloze CROS toestellen en standaard geïntegreerde 

Tinnitus oplossingen die handig, comfortabel en betrouwbaar zijn.

De functies kunnen per technologielevel verschillen.
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Made, So The World 
May Hear.

De oprichter van Starkey en CEO, Bill Austin, heeft altijd de sterke overtuiging 
gehad dat goed horen  resulteert in een hogere levenskwaliteit.

Starkey bewijst de toewijding aan deze filosofie dagelijks, door de steun aan de 
Starkey Hearing Foundation.

“The Gift Of Hearing” opent nieuwe werelden, nieuwe kansen. Het verbindt 
mensen. Starkey’s hoogste doel is mensen met een gehoorverlies volledig te 
laten deelnemen aan het leven en hen te helpen te beseffen dat ze meer kun-
nen bereiken dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Starkey Hearing Foundation gebruikt horen als een middel om levens te veran-
deren in de wereld.

Hoor beter. Leef beter.

Starkey Hearing Foundation heeft al meer 
dan een miljoen hoortoestellen geleverd aan 
minder bedeelde mensen in de wereld. Vóór 
het einde van dit decennium komen daar nog 
eens hetzelfde aantal bij. Daartoe hebben we 
ons verplicht.

Bij de keuze  
voor een Starkey  
hoortoestel, helpt  
u een minder  
bedeeld persoon  
in wereld.

ALONE WE CAN’ T DO MUCH, TOGETHER WE CAN CHANGE THE WORLD

LANDEN
+ 1.8 MILIJOEN

HOORTOESTELLEN
ONTELBARE
LEVENS VERANDERD
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“The Gift Of Hearing” 
opent een wereld vol 

mogelijkheden.
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Wij weten zeker dat de Muse™ hoortoestel technologie een 
belangrijke rol kan spelen in de tevredenheid van de luis-
terervaringen van uw klanten. Dat is de reden dat we ons 
richten op klanttevredenheid in alle facetten van het leven, 
ook de kleine.

Muse™ hoortoestellen - met het Synergy platform - zijn zo 
gemaakt dat mensen met een gehoorverlies geen enkel 
geluid waar zij van zouden kunnen genieten, hoeven te 
missen.

Muse™ is gemaakt met de gedachte dat als mensen goed 
horen, ze ook een betere levenskwaliteit hebben.

.

Gemaakt voor een 

O

Goed horen begint hier – Starkey!
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Begeleid uw klanten op hun reis 
naar een betere gezondheid door te 
beginnen met een verbetering van 
het gehoor en eindigend met een rij-
ker afwisselender leven.

Simpel gezegd, 
Muse™ is “Made For 
Life”, Gemaakt voor 
het leven.

P
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Onze product portfolio is ontworpen om in iedere omgeving die uw klant bezoekt 
het horen te verbeteren.

Luisteromgeving.
Gemaakt voor iedere
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Features overview / Overzicht kenmerken

Premium i2400
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Muziek Programma

Muziek adaptatie 1 2 3 4
E2E Muziek adaptatie

 

Windruis 1 2 3 4
Machinegeluid 1 2 3 4
Directionaliteit

Telefoonstreaming

 

Muziek 1 2 3 4
Spraak 1 2 3 4

Spraak in rumoer 1 2 3 4
Machinegeluid 1 2 3 4

Wind 1 2 3 4
Ruis 1 2 3 4
Rust 1 2 3 4

 

Kanalen 24
Dynamisch

Directioneel

Adaptief

 

Ruisonderdrukkings-sterkte 1 2 3 4

 

 

Kenmerken

Platform 
Synergy

Aantal kanalen 

10 KHz Bandbreedte

Besturingssysteem Acuity OS 

900 MHz Wireless Technologie 
900SYNC

Wireless Streaming 
Spatial Streaming

Spatial 
Acuity Speech Optimization

Muziek Optimalisatie

E2E Management 
Acuity Binaural Imaging

Acuity™ Lifescape Analyzer
Omgevingsmanager

 

Directionele verwerking
Acuity Directionality

Noise control :   

Feedback Management  

Frequentie-overzetting 
Speech Shift

WhistleFree Feedback Cancellation 

Tinnitus Technologie 
Multiflex Tinnitus

Compatibiliteit met SurfLink 
Accessoires

  

™

®

Comfort Comfort 
i1600

16 12 10

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1

1
1
1
12 3 4

16 12 10

1 2 3 4

1
1
1
1

 

i2000
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1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

20

1 2 3 4

CROS / BiCROS 

Comfort
Plus
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Starkey Laboratories 
World Headquarters 
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@Starkey.nl

Fabrikant Starkey Nederland en België

Hearing Is Our Concern™

www.starkey.nl

www.starkey.be


