
14% 27%
das pessoas evitam procurar a 
amplificação porque consideram 
que os aparelhos se notam 
demasiado1

das pessoas deixam de usar 
os seus aparelhos auditivos 
porque consideram-nos 
desconfortáveis1

A família Moxi™ continua a crescer, na forma mais 
pequena possível. O Moxi Now junta-se à linha de 
produtos auditivos de auscultador no canal (RIC) 
centrada no design do mercado, inclui os modelos 
galardoados com prémios Red Dot, Moxi Kiss 
e Moxi Fit. Desenhamos produtos em torno às 
necessidades dos pacientes. Isso significa que 
oferecem a discrição que procuram, num aparelho 
auditivo totalmente automático, de alto desempenho 
e sem fios que podem usar confortavelmente 
durante todo o dia, sem terem de tocar nele. 

Prepare-se para causar uma grande impressão  
com o Moxi Now.

1  MarkeTrak 9: A new Baseline “Estimating Hearing Loss and Adoption Rates and Exploring Key Aspects of the Patient Journey” 
Final Report March 2015.

 
   O Moxi Now é o RIC sem fios mais pequeno do mundo com base nas dimensões exteriores em comparação com outros 
produtos da sua classe.

É realmente pequeno!



Pro 800 700

Canais 20 20 16

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 em conjunto 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

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

• • •

Log It All Capta o tempo passado nos sete ambientes SoundNav para  
suportar as recomendações de tecnologia

• • •

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

Direcionalidade 
adaptativa

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

Multibanda Multibanda Multibanda

Compressão de 
frequência

Comprime os sons inaudíveis de alta frequência em sons mais audíveis.
• • •

AntiShock Elimina o desconforto provocado por ruídos repentinos • • •

Pro
Premium 
tem tudo, 

inclui 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

Breve descrição do Moxi Now

Mesmo o tamanho mais 
pequeno não implica 
compromisso 
Pode ser o mais pequeno, mas o 
Moxi Now inclui fantásticas tecnologias 
que farão as delícias dos seus clientes. 

Em todos os níveis de tecnologia:

• Efeito Pavilhão
• 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 desafios 
dos pacientes. Estão disponíveis em todos os níveis de tecnologia.

unitron.com
16-027  028-6219-12

Na Unitron, preocupamo-nos bastante com as pessoas com 
perda auditiva. Trabalhamos de perto com os profissionais de 
saúde auditiva com vista a promover soluções auditivas que 
melhorem a qualidade de vida de forma significativa. 
Porque ouvir é importante.

© 2016 Unitron. All rights reserved.



A Sonova brand

O mais 
pequeno 
do mundo
Seja  
bem-vindo 



É o RIC sem fios 
mais pequeno  
do mundo.
Isto é que são 
ideias inovadoras.



1  Kochkin S. MarkeTrak VIII: The key influencing factors in hearing aid purchase intent. Hearing Review. 2012; 19(3):12-25. 

Tipos de auscultador: Standard  
(xS)

Potente  
(xP)

Saída / ganho (2cc) 114/46 127/57

Cápsula aberta • •

Cápsula fechada • •

Cápsula potente • •

Sleeve mold • •

cShell • •
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Desempenho  
de orgulho
A principal reclamação dos seus pacientes é 
a compreensão das conversas.1 Nós podemos 
ajudar. Ao combinarmos a força do SoundNav, 
do Sound Conductor e do SpeechZone™ 2 no 
Moxi Now – três funções alucinantes disponíveis 
na plataforma North – os seus pacientes podem 
participar sem preocupações em qualquer 
conversa, desfrutando de um som natural e de 
uma audição confortável.



Uma perspetiva 
holística que  
lhe dá vantagens



Primeiros na industria. As informações 
dos pacientes combinam as provas 
para conhecerem o estilo de vida dos 
seus pacientes e para compreenderem 
como se sentem face ao desempenho, 
para que consiga ter uma imagem 
abrangente da situação para poder 
oferecer recomendações altamente 
personalizadas. As informações dos 
pacientes dão voz à sua experiência 
com os aparelhos auditivos. E a si 
dão-lhe vantagens no que respeita 
a transformar os pacientes em 
defensores fiéis para toda a vida. 



Cores para todos 
os gostos

Pewter (P7) 

Cinnamon (Q9) Espresso (P4) 

Espresso boost (S3) 

Teal blast (S7) 

Pewter shine (S5) 

Platinum (P6) Sand storm (S6) 

Charcoal (P8) 

Amber (P2)Amber suede  (S2)Beige (01) 


