
A Sonova brand

Alla konversationer.
Alla mobiltelefoner.
Alla fördelar med 
uppladdningsbart. 
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Gjord för alla telefoner 

Moxi All hörapparater ansluts 
direkt till alla telefoner* 
– inte bara iPhones.®

Handsfree

Det finns ingen anledning att 
röra vid telefonen. Brukaren hör 
tydligt vad den som ringer säger 
och hörapparaterna överför den 
egna rösten till mobiltelefonen 

direkt. 

Ingen streamer 

Moxi All fungerar som ett 
Bluetooth®-headset och ansluter 

till mobiltelefoner upp till 
10 meter bort. Brukaren upplever 

fantastisk ljudkvalitet och 
bättre samtal.

2

”Du kommer 
aldrig att kunna 

gissa var jag 
ringer från...”

Eftersom de bästa konversationerna  
i livet även sker via mobiltelefoner

Produkten visas i verklig storlek
*Smartphones och traditionella mobiltelefoner med en kompatibel Bluetooth Handsfree-profil 

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 
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Den uppladdningsbara 
revolutionen fortsätter

Med lanseringen av Moxi All R har brukarna friheten 
att delta i konversationer hela dagen på en enda natts 
laddning. Dessutom behöver de aldrig oroa sig för att 

glömma laddningen, eftersom de har möjlighet  
att byta till vanliga batterier när som helst.

100 %
av audionomer hävdar att 
brukare vill ha en laddning över 
natten som varar hela dagen* . 

Mer energi till dina brukare!

Fullt laddad på mindre än 7 timmar 

I genomsnitt 16 timmars 
användning inklusive 2 timmars 
telefonsamtal och 5 timmar 
framför tv

100 % återvinningsbart batteri

Finns i 6 olika färger

Produkten visas i verklig storlek 
Moxi All R byter till uppladdningsbar teknik i Moxi All hörapparater

*100 % av audionomer är eniga om att brukare vill ha en hörapparat 
som laddas fullt över natten och håller i en hel dag.  

Källa: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor



SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Spatial Awareness
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SoundCore™

Bäst på konversationer

*89 % av audionomer hävdade att deras brukare hörde bättre i samtal med Tempus än med någon  
annan hörapparat som de har provat. Källa: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Upplev automatiska, sömlösa övergångar 
mellan miljöer för att höra som bäst i alla 
lyssnarsituationer, tack vare SoundNav.

Förstå tal och vet exakt varifrån det kommer, 
även i de mest utmanande konversationerna 
i buller och folkmassor tack vare binaural 
SpeechPro.

Upplev tydligare tal och ett mer naturligt 
lyssnande överallt med Sound Conductor.

Njut av en mer naturlig och realistisk 
ljudupplevelse med binaural Spatial Awareness.

Senaste tekniken  
håller dem anslutna
Våra avancerade binaurala funktioner 
fungerar fullt ut i Moxi All tack vare 
chippet SWORD™ 2,4 GHz. Det innebär 
också direktanslutning till mobila 
enheter med Bluetooth och till 
TV Connector med AirStream™ -teknik.

Enkel programmering
Programmering av Moxi All 
hörapparater med Noahlink Wireless 
betyder att brukare inte behöver ha 
en extra enhet. 

Lös deras största 
lyssnarutmaningar. 
Överallt.
Binaural signalbehandling med SoundCore byggd 
på plattformen Tempus™ gör det möjligt för 
brukare att uppleva fantastisk talförståelse och 
ljudlokalisering.

89 %
av audionomer hävdar att 
deras brukare hörde bättre 
i samtal med Tempus* . 



Ge dem självförtroende

Brukare kan låna hem hörapparater för att 
prova innan de köper med FLEX:TRIAL.  
Och de har sinnesro över att deras hörapparater 
kan möta alla deras framtida behov tack vare 
flexibiliteten hos FLEX:UPGRADE.™

Vet innan det är för sent

Få en tidig varning via e-post om din brukare ger 
negativa betyg och se resultaten snabbt online 
med myInsights.

Lås upp patientinsikter

Dina brukare får en mycket tydligare bild 
av deras behov från kombinationen av 
Patientbetyg och bevis om lyssnande som 
samlas in av Log It All. Du kan använda  
detta bevis för att öka dina brukares  
förtroende för dina rekommendationer. 

87 %
av brukarna anser att en 
testperiod vore fördelaktigt1

99 %
säger att FLEX:TRIAL™  
förbättrar den totala 
upplevelsen2

85 %
av brukarna säger att en 
uppgraderingsmöjlighet  
skulle göra köpbeslut enklare1

Ge dem en röst

Det är lätt för patienter att dela 
sina intryck direkt när det sker 
med Patientbetyg. De laddar 
bara ned Remote Plus app3 till 
deras smartphone och så är de 
redo att sätta betyg var de än 
är, utan att behöva ha någon 
streamer att bära med sig, 
parkoppla eller ladda. 

Appen Remote Plus
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Ta personligt till 
nästa nivå med FLEX
Dagens informerade hälsovårdskonsumenter vill 
känna sig mer anslutna, självsäkra och i kontroll. 
Vi vill göra dem lyckliga. Det är en målmedveten 
inriktning som ligger till grund för vårt FLEX™-
ekosystem. Även om det är uppkallat efter vår 
flaggskeppslösning FLEX, är FLEX-ekosystemet så 
mycket mer än en portfölj av innovationer. Det är ett 
helhetstänk med målet att ge konsumenterna den 
lätta och inkluderande upplevelse de vill ha. 

När de känner att de har  
möjligheten så vinner vi alla.

1 Källa: Consumer Research, Sonova Market Insights (2017)

2 Källa: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 Remote Plus-appen för Moxi All fungerar för Apple-smarttelefoner med iOS 10.2 eller senare, samt med Android-smarttelefoner med version 6 eller senare.  
Apple och logotypen Apple är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. 
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.
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Något anmärkningsvärt 
för alla

P2

S2*

Q9

S6

S3

S7 

P6* 

S5* 

P7* 

P4* 

P8

01 Beige | P2 Amber | S2 Amber suede | Q9 Cinnamon | S6 Sand storm | S3 Espresso boost | S7 Teal blast | P6 Platinum | S5 Pewter shine  
P7 Pewter | P4 Espresso | P8 Charcoal

Produkterna visas i verklig storlek 
*Färger som är tillgängliga till Moxi All R

Anslut dem enkelt till TV

Vårt tillbehör TV Connector kopplar 
automatiskt Moxi All hörapparater till 
TV:n vilket innebär att brukarna inte 
behöver ha en streamer. Brukarna kan 
njuta av ett högklassigt stereoljud, 
trådlöst genom deras hörapparater, 
med en volym som passar alla. Och det 
fungerar även med bärbara datorer, 
surfplattor och ljudanläggningar.

Designad 
för att vara 
enkel
Moxi All hörapparater är utformade för att sätta 
brukarens behov först, vilket ger bästa möjliga 
komfort, användarvänlighet och frihet.

01* 



Moxi All i korthet

Moxi All har klassningen IP 68 för skydd mot smuts och fukt. 

Tillgängligheten för tekniknivå varierar beroende på marknad. 

Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar i nära samarbete 
med audionomer för att ta fram hörsellösningar som på meningsfulla sätt förbättrar liv.  
För det är viktigt att höra. 

© 2018 Unitron. All rights reserved.
2018-02  028-6283-09 

unitron.com

SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
Ett automatiskt program identifierar och 
klassificerar ljud i alla miljöer, med fokus på 
konversationer.

Musik • •

Buller • • •

Konversation i folksamling • • •

Konversation i liten grupp • • •

Konversation i lugn miljö • • • •

Konversation i buller • • • •

Lugn miljö • • • •

Totalt antal miljöer 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Ger optimal taluppfattning och lokalisering,  
även i de mest utmanande miljöerna.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Dynamic Spatial Awareness •

Sound Conductor
Dynamisk balansering av funktioner som ger 
taluppfattning, bekvämlighet och naturligt ljud.

Förbättrad taluppfattning • • • • •

Brusreducering • • • • •

Adaptiv riktverkan Multiband Multiband Multiband Multiband •

Spatial Awareness 
Gör det enklare att lokalisera ljud och ger en mer 
naturlig och naturtrogen lyssningsupplevelse.

Spatial Awareness Dynamisk Personanpassad •

Pinna Effect • • • • •

Ljudstabilisering

AntiShock 2 • • • • •

Vindkontroll • • • • •

Återkopplingshanterare • • • • •

Natural Sound Balance • • • • •

Upplevelseinnovationer

Patientinsikter Log It All • • • • •

Patientbetyg • • • • •

Datalogging • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Bekvämlighet

Direktanslutning • • • • •

Uppladdningsbart alternativ • • • • •

DuoLink • • • • •

Anpassning

Automatisk Tillvänjningshanterare • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Frekvenskompression • • • • •

Tinnitusmasker • • • • •

IntelliVent • • • • •

Streamingprogram • • • • •

Manuella program • • • • •

NAL-NL2/NL1 och DSLv5 • • • • •

Antal kanaler 20 20 16 10 6


