
Yeni Moxi Fit 'i Kullanmaya 
Başlarken

Moxi Kiss ve Moxi Dura, iç 
kısımları itibariyle yenilenirken, 
Moxi Fit hem içi hem de dışı 
bakımından yenidir. 312 pil, basma 
tuşu ve telecoil ile, hastalarınıza 
tarz ve işlevselliğin mükemmel 
bir kombinasyonunu sunar.

Moxi Kiss 

Bu ödüllü işitme cihazı tasarımı 
312 pil modeline ve şık bir tarza 
sahiptir ve tamamen otomatik 
bir deneyim sunar.

Moxi Dura 

Hastalar, daha uzun pil ömrü 
ve dayanıklılık sunan 13 pil 
modeline sahip güvenilir 
bir işitme cihazı alırlar.
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Ürünler gerçek boyutlarıyla gösterilmiştir
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Göze Çarpan 
Özellikler

Sözlük

SpeechZone 2 Gürültülü ortamlarda, hangi yönden 
gelirse gelsin konuşmaya odaklanmak için 
optimum mikrofon stratejisine ayarlanır

SpeechZone 2 SpeechZone

Bilateral uzamsal işleme İşitme cihazları, konuşmanın yönünü 
belirlemek için bir arada çalışır • •

SoundNav Çeşitli ortamlarda sesi belirleyen 
ve sorunsuz bir biçimde aktaran, 
özellikle konuşma türlerine odaklanan 
otomatik program

7 
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6 
ortam

5 
ortam

2 
ortam

 
AutoMic

Sound Conductor Bir yandan doğal ses kalitesini korurken 
diğer yandan konuşma anlayışı ve 
rahatlığı sunarak uygun özellikleri 
dinamik olarak dengeler

• • • • •

MyMusic Müzik keyfini arttırmak için özel kullanıcı 
kontrollü ayarlar

Otomatik 
bilateral

Otomatik 
bilateral • • •

Bilateral Kulaklık Telefonun bulunduğu kulaktan 
karşı kulağa herhangi bir aksesuar 
gerektirmeden konuşma akışı sağlar

• • • •

Otomatik Adaptasyon 
Yöneticisi

Hastaları ilk fitting konforundan uzun 
süreli optimal konuşma anlama için 
gerekli olan amplifikasyona akıllı ve 
nazik bir şekilde geçirir

• • • • •

Özellikler
Adaptif direksiyonel Birden fazla arka plan gürültüsü kaynağını 

izleyen ve bastıran direksiyonel strateji Multiband Multiband Multiband Multiband •

Pinna Effect Daha doğal direksiyonellik için kulak 
akustiğini yeniden oluşturur • • • • •

Frekans sıkıştırma Duyulabilir olmayan yüksek frekanslı 
sesleri sıkıştırarak daha duyulabilir 
düşük frekanslı bölgeye taşır

• • • • •

AntiShock Ani darbelerin gürültüsünden 
kaynaklanan rahatsızlığı giderir • • • • •
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Tüm teknoloji düzeylerinde:

• Log It All 
• Doğal Ses Dengesi
•  Veri kaydı
• Geribildirim yöneticisi
• Rüzgar kontrolü
• Tinnitus maskeleyici
• DuoLink
• Easy-t

• Plazma kaplama
•  WDRC işleme NAL-NL1, 

NAL-NL2 ve DSL v5 ile 
•  Linear işleme DSL v5 ile

Aksesuarlar, sizlere hastaların karşılaştıkları zorlukları 
gidermeniz için başka bir yol sunar. Tüm teknoloji 
düzeylerinde mevcuttur.



Konuşmalara 
odaklanıyoruz
Yeni SoundNav otomatik programımız, 
dördünde özellikle konuşmaya 
odaklanılan yedi farklı ortamın daha net 
bir biçimde sınıflandırılmasını sağlıyor. 

Gerçek  
odaklanma
Hastalarınız yeniden konuşmalarda yer 
almak istiyor. Bunu gerçekleştirebiliriz.

Konuşmaları anlamak

Birebir sessizce konuşmak Küçük bir grup içinde sohbet 
etmek. Kalabalık bir restoranda ya da hatta arkada bir fan 
ya da trafik gürültüsü varken. Ne türde bir konuşma yapıyor 
olursa olsun hastanızın amacı ne söylendiğini anlamaktır. 

Yeni SoundNav otomatik Programımız farklı türlerde 
arka plan gürültüsü olan ortamlardaki konuşmaları 
belirleyebilecek kadar akıllıdır. Böylece, işitme cihazlarımız 
bu ortam türlerinden her birinde uygun şekilde çalışır. 

Sound Conductor, konuşmalardaki amacın söylenenleri anlamak 
olduğunu bilir. SoundNav bir konuşmayı ve spesifik bir arka 
plan gürültüsünü algıladığında, Sound Conductor uygun 
özellikleri dinamik bir şekilde yöneterek konuşmanın daha net 
olmasını sağlar, böylece konuşmaya dahil olmayı kolaylaştırır. 

Konuşma, çok zorlu bir arka plan gürültüsüne sahip bir ortamda 
gerçekleşiyorsa, premium SpeechZone™ 2 özelliği devreye girer. 
Hastanın etrafında 360 dereceden gelen sesleri algılayarak hangi 
yönden gelirse gelsin, konuşmaları net bir şekilde duymasını sağlar. 

SoundNav, Sound Conductor ve SpeechZone2 bir yandan uyum 
içinde çalışarak hastaların çok çeşitli arka plan seslerini içeren 
konuşmaları kusursuz ve otomatik bir biçimde en iyi şekilde 
anlamasını sağlarken, diğer yandan da doğal ses kalitesini korur.

Farkındalığın getirdiği rahatlık 

SoundNav, bir ortamda konuşma olup 
olmadığını ve bu ortamın gürültülü 
mü yoksa sessiz mi olduğunu belirler. 
Ortamda herhangi bir konuşma 
olmadığında, Sound Conductor 
doğru özellik dengesini bularak 
farkındalıkla birlikte rahatlık sunar. 

Müziğin keyfini çıkarmak

SoundNav, müziği tanıyarak 
özel bilateral bir deneyim sunar. 
Sound Conductor doğal ses kalitesini 
korur ve sesleri güçlendirir.
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bir gruptaKonuşmalar
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Tatmin edici bir dinleme deneyimi.  
Her yerde.
Gürültülü ortamlarda konuşmaları duymak hastaların birinci 
şikayetidir. 1 Hastaların bu zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı 
olabilmeniz için, bu gerçekten yola çıkarak tamamen benzersiz bir 
yaklaşımı benimsedik. 

Olağanüstü, yeni North platformumuz bu üç teknolojinin hastaların 
sevdiği doğal sesi sunmasını sağlıyor. Aynı zamanda, bu teknolojiler 
bir araya gelip ekip olarak çalışıyor ve hastaların konuşmalara daha 
önce hiç olmadığı kadar odaklanmasına yardımcı oluyor.

1. Kochkin S. MarkeTrak VIII: The key influencing factors in hearing aid purchase intent (İşitme 
cihazı satın alma amacını etkileyen temel faktörler). Hearing Review. 2012; 19(3):12-25.

 

Yeni Moxi 
ailesi North 
platformundan 
yararlanıyor
En yeni Moxi™ işitme cihazları, hiç olmadığı 
kadar güzel görünüyor ve iyi ses veriyor. 
Bunun sebebi ise, her Moxi'nin, doğal ses 
bakımından yepyeni bir bakış açısı sunan 
platform North üzerine kurulu olmasıdır. 
Üç kanal için alıcı (RIC) modeliyle, işitmeyle 
ilgili engelleri azaltmak ve hastaları memnun 
etmek için daha fazla seçeneğe sahipsiniz.

Hastaların dikkatini çeken tarz.  
Onları mutlu eden bir ses kalitesi. 

Bu sözler yeni Moxi ailesini anlatıyor. 


