Dit perfekte match
Personligt høreapparat

Når dit høreapparat skal være personligt
Vi er alle forskellige. Et høreapparat skal derfor ikke
kun matche din hørenedsættelse, men også din livsstil
og personlige smag. Du ved, hvad der passer dig –
ergonomisk og æstetisk, ligesom du lægger mærke til
bestemte lyde og ignorerer andre.
Beltone Legend tilpasser sig din unikke situation og dine
individuelle behov bedre end noget andet høreapparat på
markedet. Funktionerne Personal Sound ID™ og Crosslink
Directionality sørger for, at du får en uovertruffen lydkvalitet
og taleforståelse. Mens andre funktioner som f.eks. Smart
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Gain Pro og Feedback Eraser tilføjer tilpasningsevne og
intelligens. Made for iPhone funktionen gør det muligt
for dig at streame lyd trådløst til dine høreapparater fra
din iPhone, iPad eller iPod touch, mens HearPlus appen
giver dig mulighed for at styre dine høreapparater direkte
fra din iPhone, iPad og iPod touch og de mest populære
Android telefoner. Så med Beltone Legend er der ingen
grund til at gå på kompromis med noget.
Beltone Legend er virkelig dit perfekte match!
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Vælg din egen lyd
Vi lytter uafladeligt – efter stemmer, ringetoner, signaler
og advarsler, og vi vælger instinktivt, den lyd der er
vigtigst for os. Desværre drukner alle de finere detaljer
ofte i mange høreapparater, hvorved du mister evnen til at
skelne ét lydmiljø fra et andet og dermed vælge den lyd,
der er vigtigst for dig.
Genskaber en mere naturlig hørelse
Beltone Legend hjæper dig med et danne et mere
nuanceret lydbillede med banebrydende funktioner som:
Personal Sound ID™ og CrossLink Directionality med
Personal Sound ID.
Personal Sound ID efterligner f.eks. de naturlige forskelle
i lydniveauet mellem dine ører, og hjælper dig dermed
til bedre at kunne identificere, hvor lydene kommer fra.
CrossLink Directionality overvåger bl.a. lydmiljøet og skifter
automatisk til de mest naturlige talefokusindstillinger,
hvilket giver dig en bedre lydkvalitet. Med CrossLink
Directionality med Personal Sound ID vil du opleve et
meget mere naturligt lydbillede, og får mulighed for selv
at vælge, hvilke lyde, du ønsker at fokusere på, i stedet
for at det er høreapparatet, der bestemmer det for dig.

MIT PERFEKTE MATCH
Navn: Frank
Profession: Vinproducent
Passion: Vin og vandring i bjergene
Hørenedsættelse: Moderat
Franks valg: Beltone Legend mini RIE pga. dets diskretion,
forbindelse til iPhone og maksimal taleforståelse
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Tilpasser sig din
livsstil
De avancerede funktioner betyder, at Beltone Legend
tilpasser sig alle lydmiljøer, situationer og behov – lige fra
en rolig samtale i et stille hjørne til en vindblæst sejltur.
Smart Gain Pro™ ændrer lydstyrken, så den automatisk
tilpasses ændringer i omgivelserne. Ved svag baggrundsstøj er der behov for lav lydstyrke, og omvendt ved kraftig
baggrundsstøj.

Feedback Eraser™ med WhistleStop™ sørger for at alle
de uønskede hyletoner, som kan opstå, når du taler i
telefon eller får et knus, fjernes, inden den bliver hørbare.
Ear to Ear Synchronization overfører automatisk alle
ændringer i program og lydstyrke fra det ene høreapparat
til det andet, så du kun behøver at ændre indstillinger i et
apparat.
Sound Shifter™ gør det muligt for dig at få hele lydspektret
med.

Sound Cleaner Pro™ arbejder sammen med Smart Gain
Pro om at dæmpe baggrundsstøjen, så du også kan høre
tale i støjende omgivelser.
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Udviklet til dig
Noget for enhver smag
Beltone Legend udmærker sig ved at være de mest
fleksible høreapparater på markedet. De er meget små
og så godt som usynlige, når de sidder i eller bag øret.
Og så er de konstrueret til at kunne holde til alt, - lige
fra ekstremsport til hårdt vejr, da de er nanocoatede med
HPF80 NanoBlock, der beskytter dem mod fugt og snavs.
Beltone Legend fås i flere forskelige modeller og farver,
så der er et til enhvert behov og enhver smag.

Invisible In the Canal
(IIC)

Receiver In the Ear
(RIE)

MIT PERFEKTE MATCH

IIC, CIC, ITC, ITE, MIH-S, MIH, MINI RIE, RIE, BTE, POWER BTE
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Navn: Linda
Profession: Arkitekt
Passion: Elsker at være aktiv og rejse verden rundt
Hørenedsættelse: Let
Lindas valg: Beltone Legend IIC fordi, det sidder helt inde i
øret og er usynligt
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Personlig styring af
dine høreapparater
Personlig kontrol og diskret streaming
Takket være Made for iPhone funktionen kan du streame
lyden direkte fra en iPhone, iPad eller iPod touch til
dine Beltone Legend apparater uden at skulle have
noget hængende rundt om halsen. Du kan bl.a. streame
telefonopkald, bruge FaceTime og lytte til musik.
Gratis HearPlus app
Hvis du downloader HearPlu appen, kan du styre dine
høreapparater på en enkel og intuitiv facon direkte fra din
iPhone, iPad eller iPod touch – eller de mest populære
Android telefoner. Du kan bl.a. ændre lydstyrke, skifte
program samt justere niveauet for baggrundsstøj,
talefokus og mænge. Og med funktionen "Mine steder",
så skifter høreapparatet automatisk til din foretrunke
indstilling, så snart du ankommer til et sted med gemte
indstillinger, og du kan bruge funktionen "Find mit
høreapparat" til at finde dine høreapparater, hvis du har
forlagt dem og meget, meget mere.

MIT PERFEKTE MATCH
Navn: John
Profession: Pensioneret byggeleder
Passion: Sejlads og tid sammen med sine børnebørn
Hørenedsættelse: Kraftig
Johns valg: Beltone Legend RIE pg.a. dets øget
batterilevetid, forbindelse til iPhone og vindstøjreduktion

10		

Beltone HearPlus app
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Beltone Legend er kompatibel med iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini 3,
iPad mini 2, iPad mini med Retina skærm, iPad mini og iPod touch (5. generation), der bruger iOS 7.X eller nyere. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad
og iPod touch og FaceTime er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører
Apple Inc. Android-versionen af Beltone HearPlus app fungerer på nyere
enheder, der kører Android 4.4.3 eller nyere. Du kan se en liste over hvilke
telefoner, der virker sammen med HearPlus app på www.beltone-hearing.
com. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc.
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