
Pewter (P7) 

Cinnamon (Q9) 
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Sand storm (S6) Teal blast (S7) 
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Espresso (P4) 

Beige (01) 

Platinum (P6) 

Charcoal (P8) 

Espresso boost (S3) 

Amber (P2)

Produtos em tamanho real



Apresentação do novo 
Moxi Fit

Enquanto que o Moxi Kiss e o 
Moxi Dura foram actualizados 
internamente, o Moxi Fit é novo 
tanto por dentro como por fora. 
Este oferece aos pacientes a 
combinação perfeita de estilo e 
funcionalidade com pilha 312, 
botão e bobina telefónica.

Moxi Kiss 

O design vencedor deste 
aparelho, que funciona com pilha 
312, tem um estilo atraente e é 
totalmente automático.

Moxi Dura 

Os pacientes adquirem um 
aparelho auditivo confiável 
e resistente, com uma pilha 
13 que lhe dá mais autonomia.



Pro 800 700 600 500

Canais 20 20 16 10 6

Características 
da marca

Glossário

SpeechZone 2 Em ambientes ruidosos, este ajusta-
se automaticamente focando-se na 
fala, independentemente da direção 
que venha

SpeechZone 2 SpeechZone

Processamento 
espacial binaural

Os aparelhos auditivos trabalham 
conjuntamente no reconhecimento 
da direção da fala

• •

SoundNav Programa automático que identifica e 
faz transições suaves nos ambientes, 
com um foco especial nos tipos 
de conversa

7  
ambientes

6  
ambientes

5  
ambientes

2  
ambientes

 
AutoMic

Sound Conductor Equilibra automaticamente os recursos 
apropriados, oferecendo compreensão 
da fala e conforto, enquanto mantém a 
qualidade de som natural

• • • • •

MyMusic Configurações específicas controladas 
pelo audiologista para uma maior 
apreciação da música

Binaural 
automático

Binaural 
automático

• • •

Telefone Binaural Transmite a conversa do ouvido onde 
está o telefone para o ouvido oposto, 
sem necessidade de ter acessórios

• • • •

Gestor de Adaptação 
Automático

Transições inteligentes e suaves para 
uma amplificação necessária, de 
forma a que o paciente tenha uma 
compreensão ideal do discurso a longo 
prazo a partir da primeira adaptação 

• • • • •

Funções

Direcionalide 
adaptativa

Estratégia direcional que 
administra e suprime múltiplas 
fontes de ruído de fundo

Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Efeito Pina Recria a acústica do ouvido para que 
tenha uma direcionalidade mais natural

• • • • •

Compressão de 
frequência

Comprime os sons inaudíveis de 
alta frequência em sons de baixas 
frequências mais audíveis

• • • • •

AntiShock Elimina o desconforto provocado 
por ruídos repentinos

• • • • •

unitron.com
14-074 028-6155-12

Breve descrição do Moxi

500
Manual

Pro
Premium  

tem isto tudo  
incluindo 
ainda a  

focalização  
da fala  
desde  

qualquer  
direção

800
Abordagem 

binaural para 
tratar a fala 
em locais 
com ruído

700
Separação  
da fala com  
o ruído de 

fundo

600
Automático

Em todos os níveis de tecnologia:
• Log It All 
• Balanço de Som Natural
•  Registo de dados
• Gestor de Feedback
• Supressor de ruído de vento
• Mascaramento de Acufenos
• DuoLink
• Easy-t

• Revestimento de plasma
•  Processamento WDRC  

com NAL-NL1, NAL-NL2 e 
DSL v5 

•  Processamento linear  
com DSL v5

Os acessórios são mais uma ferramenta para solucionar 
os reptos dos pacientes. Estão disponíveis em todos os 
níveis de tecnologia.





A nova família 
Moxi considera 
North o seu lar
Os novos aparelhos auditivos Moxi™ estão 
cada vez melhores. Isto porque todos os 
aparelhos Moxi utilizam a plataforma North, 
que oferece um sentido totalmente novo de 
som natural. E com os 3 estilos de aparelhos 
auditivos com o auscultador no canal (RIC), 
tem ainda mais opções para diminuir os 
obstáculos e manter os pacientes satisfeitos.

Um estilo que atrai a atenção.  
Um som que os fará felizes. 

Esta é a nova família Moxi. 



Audição satisfatória. Em qualquer lugar.
Ouvir conversas em ambientes ruidosos é a dificuldade 
número um dos pacientes.1 Este facto inspirou-nos a usar 
uma abordagem totalmente exclusiva, para que possa 
auxiliá-los a vencer estes desafios. 

A nova e surpreendente plataforma North activa três  
tecnologias para oferecer o som natural que os pacientes 
desejam. Estas tecnologias também trabalham juntas para 
ajudar os pacientes a concentrarem-se nas conversas como 
nunca o fizeram antes.

1. Kochkin S. MarkeTrak VIII: The key influencing factors in hearing aid purchase intent. 
(Os principais fatores que influenciam a audição ajudam na intenção de compra.) 
Hearing Review. 2012; 19(3):12-25.



Concentrámo-nos 
nas conversas
O novo programa automático SoundNav 
oferece uma classificação mais precisa de sete 
ambientes diferentes, dos quais quatro estão 
especificamente focados na conversa.

Conforto com sensibilidade 

O SoundNav identifica se não há 
conversa e se o ambiente é ruidoso ou 
silencioso. Quando não há conversa, o 
Sound Conductor encontra o equilibro 
certo de recursos para proporcionar 
um conforto com sensibilidade. 

Desfrutando da música

O SoundNav identifica a música 
para que esta possa ter um 
tratamento binaural exclusivo. O 
Sound Conductor mantém a qualidade 
do som e enfatiza as vozes..

Conversas

Ruído

Silêncio

Música



Abordagem 
real
Os seus pacientes querem voltar  
a perceber as conversas.  
Nós podemos fazer com que  
isso aconteça.

Compreender conversas

Falar tranquilamente, entre duas pessoas. Conversar 
num grupo pequeno. Conversar num restaurante cheio 
ou com o ruído de um ventilador ou ruído de fundo. 
Não importa o tipo de conversa do seu paciente, 
o objetivo é compreender o que se lhe está a dizer. 

O novo programa automático SoundNav é suficientemente 
inteligente para identificar conversas em diferentes 
tipos de ruído de fundo, de forma a que os aparelhos 
auditivos possam tratar cada um de forma adequada.

O Sound Conductor sabe que o objetivo numa conversa 
é compreender o que se está a dizer. Quando o SoundNav 
identifica uma conversa e um tipo específico de ruído de 
fundo, o Sound Conductor administra dinamicamente 
as funções correspondentes, para que a voz seja mais 
clara e que seja mais fácil participar nas conversas. 

O SpeechZone™   2 activa-se quando a conversa é num 
ambiente com muito ruído de fundo. Este localiza com 
precisão a voz em 360 graus ao redor do paciente, o que faz 
com que possa ouvir claramente desde qualquer direção. 

SoundNav, Sound Conductor e SpeechZone 2  
trabalham em harmonia para que os pacientes possam 
experimentar, de forma contínua e automática, uma 
melhor compreensão da fala em conversas que 
tenham lugar num campo mais amplio de sons de 
fundo, mantendo sempre a naturalidade do som.

Conversa  
num ambiente 
silencioso

Conversa  
num ambiente 
ruidoso

Conversa  
num local público

Conversa  
num grupo 
pequeno


