Omdat natuurlijk horen verbindt.
Met de nieuwe Sound SHD Stream worden hoortoestelgebruikers op twee manieren verbonden.
Binaurale SHD kenmerken verbinden de gebruiker met zijn of haar omgeving. De 2.4 GHz technologie
maakt verbinding met ieder mobiel Bluetooth apparaat.

• Binaurale HearIntelligence™

!
NIEUW

• SHD signaal verwerking
• De natuurlijk horen ervaring

• 2.4 GHz technologie
• Directe connectiviteit met apparaten die Bluetooth
ondersteunen
• Handsfree telefoongesprekken

• MyChoice toestellen van toepassing
• Stream Remote App beschikbaar
voor iPhone en Android

Onderdeel van

Nieuwe connectivity mogelijkheden met HANSATON
De nieuwe Sound SHD Stream sluit aan op de ontwikkelingen
binnen de digitale wereld, waarbij connectiviteit voorop staat.
Het nieuwste systeem van HANSATON is uitgerust met
binaurale functies die zorgen voor optimale spraakverstaanbaarheid en een natuurlijke luisterervaring. De Sound
SHD Stream kan eenvoudig draadloos met iedere televisie
gekoppeld worden zonder tussenkomst van een streamer om
de hals. Daarnaast kan het systeem worden gekoppeld aan

iedere telefoon met een Bluetooth functie. Inkomende
gesprekken worden hierbij eenvoudig beantwoord door de
vernieuwde druktoets op het hoortoestel te bedienen.
Bijzonder aan de Sound SHD Stream is de geïntegreerde
tinnitusfunctie welke middels een app op een smartphone
te bedienen is. Tevens is de Stream serie te gebruiken in
combinatie met een groot aantal accessoires zodat in alle
behoeftes van de hoortoesteldrager kan worden voorzien.

Omdat je geniet van natuurlijk horen.
Met de Sound SHD serie hoeft de hoortoesteldrager zich niet meer buitengesloten te voelen en kan weer genieten van
een diner of gezellig meepraten op een verjaardag. Men maakt weer deel uit van de conversatie in combinatie met een
natuurlijke hoorervaring. De nieuwste ontwikkeling, de Sound SHD Stream, verbindt de hoortoestelgebruikers ook nog
eens met de wereld om hen heen.

Omdat het verbindt met de Omdat je geniet van hands- Omdat het direct verbindt
televisie.
free telefoongesprekken.
via Bluetooth.
De nieuwe HANSATON Sound SHD
Stream toestellen hebben slechts de TV
connector nodig om automatisch
verbinding te maken met de televisie. In
combinatie met de Stream Remote App
staat dit garant voor zorgeloos en
storingsvrij televisie kijken!

Volledig handsfree bellen is geen enkel
probleem voor de HearIntelligence toestellen. Ze fungeren als hoofdtelefoon
en door het unieke ontwerp van de
bedieningsknop zijn binnenkomende
oproepen eenvoudig te beantwoorden
met één simpele klik. De smartphone
kan zelfs in de tas of broekzak blijven
zitten.

Met deze functie worden gebruikers
verbonden met hun geliefden. Niet alleen
door de traditionele telefoongesprekken
maar ook door het gebruik van de nieuwe
communicatie methoden. Beeldbellen,
Skype, Facetime en (bellen via) Whatsapp
zijn mogelijkheden die ervoor zorgen dat
de Sound SHD Stream gebruiker
eenvoudig contact kan leggen op een
audiovisuele manier.

Te gebruiken met:
Stream Remote App

Een Smart Hub

Met de Stream Remote App kan een smartphone als
afstandsbediening voor de hoortoestellen worden
gebruikt.

• Draadloze communicatie hub waarmee signalen
van deurbel, telefoon en het brandalarm direct in de
hoortoestellen te horen zijn

• Beschikbaar voor Android en iOS
• Muziek streamen vanaf een smartphone
• Aanpassen van het volume
• Schakelen tussen verschillende programma’s
• Tinnitus functie
• Balans tussen het geluid van de TV en omgevingsgeluid kan aangepast worden

• Plug-in en “verbinden”

Hansaton TV Connector
• Maakt automatisch verbinding zodra de TV is
ingeschakeld
• Keuze tussen automatisch verbinden (TV is meteen
hoorbaar) en handmatig (TV is hoorbaar na bevestiging middels druktoets)
• In combinatie met de Stream Remote App kunnen
telefoongesprekken worden beantwoord wanneer
er verbinding is met de TV connector

• 30 meter bereik
• Duidelijk herkenbare signalen

Noahlink Wireless
• Draadloos programmeren van de hoortoestellen
• Plug & Play

