
Pro 800 700 600 500

Kanaler 20 20 16 10 6

Særlige funktioner Ordliste

SpeechZone 2 I situationer med højt støjniveau 
indstilles til en optimal mikrofonstrategi 
for at fokusere på tale fra alle retninger

SpeechZone 2 SpeechZone

Binaural spatial 
behandling

Høreapparaterne arbejder sammen om 
at bestemme taleretningen

• •

SoundNav Automatisk program, der identificerer 
og jævnt skifter mellem miljøer, med 
særligt fokus på samtaletyper

7 
miljøer

6 
miljøer

5 
miljøer

2 
miljøer AutoMic

Sound Conductor Balancerer dynamisk de passende 
funktioner og leverer derved 
taleforståelse og komfort, samtidig med 
at den naturlige lydkvalitet bibeholdes

• • • • •

Log It All Logger tid brugt på tværs af alle syv 
SoundNav miljøer for understøttelse 
af tekniske anbefalinger

• • • • •

MyMusic Specialiseret og tilpasningskontrolleret 
indstilling til forbedring af 
musikoplevelser

Automatisk 
binaural

Automatisk 
binaural

• • •

Binaural Telefon Streamer samtaler fra telefonrøret til det 
modsatte øre uden yderligere tilbehør

• • • •

Automatisk Tilpasnings-
Manager

Brugere føres intelligent og nænsomt til 
den lydforstærkning, der er påkrævet 
for at opnå optimal taleforståelse 
over en længere periode, fra den 
første accept

• • • • •

Funktioner

Selvjusterende 
retningsbestemt

Retningsstrategi, som sporer og 
undertrykker flere baggrundsstøjkilder

Multibånd Multibånd Multibånd Multibånd •

Frekvenskomprimering Komprimerer og forskyder lyde med 
høje ikke-hørbare frekvenser til mere 
hørbare områder med lavere frekvens

• • • • •

AntiShock Eliminerer ubehag fra pludselige 
impulslyde

• • • • •

Stride i overblik

500
Manuelt

Pro
Premium 

har det hele, 
plus fokus 

på tale fra alle 
retninger

800
Binaural 

løsning for 
tale i støj

700
Separation 
af tale fra 
støjende 

baggrunde

600
Automatisk

På alle teknologiniveauer:

• Pinna effekt
• Naturlig Lyd Balance
• Data logging
• Feedbackstyring
• Vindkontrol
• Tinnitusmasker
• Manuelle programmer
• Streaming programmer
• DuoLink
• Easy-t
• Easy-DAI

•  IntelliVent-teknologi 
til brugertilpassede 
høreapparater

• Plasmabelægning
•  IP67 til Stride P og  

Stride P Dura 
• Telespole
•  WDRC-behandling med  

NAL-NL1, NAL-NL2 og DSL v5 
•  Lineær behandling med 

DSL v5

Kompatibiliteten kan være begrænset af produktet 

Tilbehør giver dig værktøjer til løsning af klientudfordringer. 
De leveres på alle teknologiniveauer.
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Introduktion af den nye Stride P

Dine klienter vil elske Stride P. 
Denne trådløse BTE’s inspirerede design 
giver dem kontrol lige ved hånden 
med en integreret og intuitiv trykknapog 
lydstyrkekontrol.

Bag øret

Foran  
kurven



Gå ind i  
samtalen  
med selvtillid
Vores nye automatiske program SoundNav tilbyder præcis klassificering 
af syv forskellige miljøer, hvoraf fire er specifikt fokuseret på samtaler. 
SoundNav fungerer harmonisk med andre førende teknologier - 
Sound Conductor og SpeechZone™ 2 - for at lade patienter deltage 
ubesværet og automatisk i samtaler som aldrig før, opleve komfort med 
bevidsthed i stille og støjfyldte miljøer, og nyde den rene musik. 

Samtale 
i stilhed

Samtale 
i støjende miljø

Samtale 
i en forsamling

Samtale 
i en lille gruppe

Samtaler

Støj

Stilhed Musik

Komfort med 
opmærksomhed

Musikoplevelse Forståelse af 
samtaler

Unitron er engageret i udvikling af de værktøjer du har brug 
for til opbygning af stærke patientrelationer der understøtter 
din succes. Det hele starter med North platformen, der 
driver teknologier som vores automatiske syv-miljøers 
SoundNav program, der får klienterne tilbage i samtalen. 
Log It All understøtter vidensbaseret rådgivning ved 
levering af klar indsigt i patientens faktiske lytteoplevelse 
på tværs af SoundNav miljøer. Og Flex™ lader dig gøre 
Log It All indsigt til handling ved at ændre niveauerne i 
høreinstrumentteknologien direkte på dit kontor. Hele denne 
teknologi kan levers på North platformen i vores Stride og 
Moxi™ høreinstrumenter der er designet til specifik dækning 
af dine klienters behov.

Flex leverer 
fleksibiliteten til 

opbygning af tillid 
og engagement

Log It All  
leverer  

identitetbaseret 
rådgivning

Stride og Moxi 
fjerner barrierer 

ved klient-centreret 
design

SoundNav  
tillader 

uovertruffen 
fokus på 
samtaler

Tilfredse klienter 
Tilfreds klinik

Stride BTE modeller

Stride P er et nyt trådløst 13 batteri 
BTE der kombinerer smart design med 
dobbelt styring, mens Stride P Dura er 
designet med henblik på vandmodstand 
og slidstyrke.

Stride ITE modeller

Et helt nyt sortiment af Stride ITE 
modeller er nydesignet indvendigt og 
udvendigt, med et udvalg af tilpassede 
produkter, intuitive styringer, forbedret 
slidstyrke og optimal komfort. 

Hjælp alle 
klienter med 
at finde deres 
Stride
Stride™ viser vejen i klient-centreret design. Denne nye familie af 
bag-øret (BTE) og i-øret (ITE) modeller byder på imponerende æstetik, 
komfortabel tilpasning og intuitiv styring der tiltaler klienten, med 
valgmuligheder der tilfredsstiller alle behov. Da den er konstrueret 
på North, platformen bag en ny retning i naturlig lyd, er Stride fuld 
af teknologi der virkelig tillader dine klienter at fokusere på samtaler 
i alle deres lyttemiljøer. Det har aldrig været lettere at hjælpe dine 
klienter med at finde deres Stride.


