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Starkey – Ο Νο. 1 Παροχέας
λύσεων ακοής

Για άνετο, υπέροχο ήχο και εξατομικευμένες 
λύσεις για τις ανάγκες της ακοής τους, οι 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται 
τη Starkey - η μόνη Αμερικανική εταιρεία που 
προσφέρει προηγμένες λύσεις ακοής. 

Στη Starkey, η ακοή είναι η προτεραιότητά μας.

ΠΑΡΑMEINETE
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

Ακούστε τη ζωή στο έπακρο 

Με τα επαναστατικά ακουστικά βαρηκοΐας 
Starkey Halo που έχουν σχεδιαστεί για να 
συνδέονται απευθείας με τα iPhone, iPad ® και 
iPod touch ® μέσω της εύκολης στη χρήση 
εφαρμογής TruLink.

Μαζί, τα Halo και TruLink, προσφέρουν  την πιο 
εξατομικευμένη εμπειρία ακοής, που έχει  
σχεδιαστεί για να: 

Αναμεταδίδει τον ήχο από το iPhone 
σας απευθείας στα ακουστικά 
βαρηκοΐας σας μέσω ασύρματης  
τεχνολογίας Bluetooth ® 4.0  

Προσφέρει  κρυστάλλινο ήχο και 
εξαιρετική διαύγεια 
Επικοινωνείτε άνετα σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα  

Εξαλείφει βουητά και σφυρίγματα 

Αναμεταδίδει μουσική και πολλά
άλλα κατευθείαν στα ακουστικά σας



 
 

 

 
 
 

 

  

Κατασκευασμένο 
για το
iPhone

Κατασκευασμένο 
για το 
Σήμερα 

 

 
 

 

Τα Halo είναι προηγμένα, πλούσια σε 
χαρακτηριστικά και έχουν σχεδιαστεί για 
να σας βοηθήσουν να ακούτε 
τα πάντα καλύτερα, ακόμη και στα πιο 
δύσκολα περιβάλλοντα. Έχουν σχεδιαστεί 
να λειτουργούν ειδικά με iPhone, iPad και iPod, 
ώστε να μπορείτε να:

 

Αναμεταδίδετε  όλους τους ήχους από το 
κινητό της Apple ® ασύρματα στα 
ακουστικά βαρηκοΐας Halo (φανταστείτε 
τα ακουστικά βαρηκοΐας ως ασύρματα 
ηχεία)

 
 

Χρησιμοποιείτε το iPhone σας ως 
τηλεχειριστήριο για τα ακουστικά σας

 

Τα ακουστικά βαρηκοΐας Halo 
είναι ιδανικά για τους ανθρώπους 
που θέλουν να χρησιμοποιούν 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 



 
 

 

 

Συνδεθείτε
Ασύρματα 
με όλες τις 
συσκευές της
Apple  

Τα Halo συνδέονται ασύρματα 
με iPhone, iPad και iPod μέσω 
της τεχνολογίας Bluetooth και 
της εφαρμογής TruLink της 
Starkey. Η εφαρμογή TruLink 
προσφέρει επιπλέον λειτουργίες 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
προσαρμόζετε τα ακουστικά 
σας ανάλογα με το περιβάλλον 
σας, έτσι ώστε να απολαμβάνετε 
ότι και αν κάνετε.

 

 

 

 Κρυστάλλινη
Αναμετάδοση Ήχου

Τα Halo παρέχουν ασύρματη ανα-
μετάδοση των τηλεφωνικών κλήσεων 
από το iPhone, τη μουσική και άλλων 
ηχητικών παροχών έτσι ώστε να  μπορείτε 
να απολαύσετε ξεκάθαρη επικοινωνία και 
κρυστάλλινο ήχο οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε.

Μνήμες TruLink 

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 20 Μνήμες  
TruLink χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
SoundSpace στην εφαρμογή TruLink. 

Μπορείτε να κάνετε και γεωγραφική 
απομνημόνευση του χώρου που βρίσκεστε. 
Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο 
GPS στο iPhone σας μπορείτε να αποθηκεύσετε 
στο χάρτη σημεία που βρίσκεστε συχνά και 
αυτόματα να αλλάζει τη μνήμη του ακουστικού 
σας όταν βρίσκεστε εκεί.  Για παράδειγμα, 
η μνήμη "καφετέρια" ενεργοποιείται αυτόματα 
όταν βρίσκεστε στην αγαπημένη σας καφετέρια.



 
 

Remote Geo Tag

 

 
 

SoundSpace

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Το TruLink SoundSpace σας επιτρέπει να 
αλλάξετε εύκολα τις ρυθμίσεις ήχου του 
ακουστικού σας ανάλογα με το συγκεκριμένο 
περιβάλλον που βρίσκεστε. Απλά 
μετακινώντας το δάχτυλό σας στην οθόνη, 
μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο για να ταιριάζει 
με τις προτιμήσεις σας - στη συνέχεια να το 
αποθηκεύσετε ως μια μνήμη TruLink - έτσι 
ώστε να ακούτε με τον τρόπο που σας 
αρέσει καλύτερα.

Τηλεχειριστήριο

Με ένα άγγιγμα στο  iPhone σας, μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε την ένταση και 
τις μνήμες στα ακουστικά 
βαρηκοΐας σας. Και επειδή και τα δύο 
προσαρμόζονται μέσω μιας οπτικής 
ενδεικτικής μπάρας, θα έχετε καλύτερο 
έλεγχο και πολλαπλές επιλογές 
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

TruLink Adaptive
Car Mode

Με τη λειτουργία TruLink’s Adaptive 
Car Mode, τα Halo θα αλλάζουν 
αυτόματα σε μια ρύθμιση για τη μείωση 
των ενοχλητικών ήχων της οδήγησης και 
θα ενισχύσουν την ακουστική εμπειρία 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ενσωμάτωση Siri

Μπορείτε ακόμη να έχετε το Siri να 
διαβάζει τα μηνύματα και τα κείμενα του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να 
τα ακούτε μέσω των Halo. 

Τονίζει
κάθε σας  
εμπειρία
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HALO DELIVERS
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YOU WANT

To hear more comfortably in noise

No buzzing or whistling -

Improved high-frequency audibility  
 

Enhanced phone communication
 
 

Great sounding music and media  

Hearing that’s personalised for you

Hearing that happens intuitively

Reliable, hassle-free hearing aids

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Να ακούτε πιο άνετα μέσα σε θόρυβο

Να μην βουίζουν ή να σφυρίζουν 

Βελτιωμένη ακοή υψηλών συχνοτήτων

Βελτιωμένη επικοινωνία μέσω τηλεφώνου 

Εξαιρετική Ποιότητα Ήχου Πολυμέσων 

Εξατομικευμένη Ρύθμιση  Ακοής

Αυτόματη Γεωγραφική Ρύθμιση

Αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα 
ακουστικά βαρηκοΐας

ΤΟ HALO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Η Προηγμένη τεχνολογία μείωσης θορύβου και το 
κατευθυντικό μικρόφωνο μειώνουν το θόρυβο και 
κάνουν την ομιλία και την ακοή ευκολότερη στο 
σημερινό απαιτητικό περιβάλλον.

Ο καλύτερος στη βιομηχανία ακυρωτής  
ανατροφοδότησης παρέχει άνετη και χωρίς σφυρίγματα 
ακοή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

Προηγμένη τεχνολογία που αναπαράγει ήχους υψηλής 
συχνότητας (όπως οι γυναικείες φωνές  και οι φωνές 
των παιδιών) σε χαμηλότερες συχνότητες, όπου είναι 
ευκολότερο να ακούσετε και να καταλάβετε.

Απευθείας μετάδοση των τηλεφωνημάτων από το 
iPhone σας στα ακουστικά βαρηκοΐας σας που 
επιτρέπει σαφείς  και άνετες συνομιλίες. 

Μπορείτε να μεταδίδετε  μουσική ή οτιδήποτε άλλο  
που παίζεται στο iPhone σας απευθείας στα ακουστικά 
βαρηκοΐας σας για μια πιο συναρπαστική και 
εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης. 

Το εργαλείο SoundSpace στην εφαρμογή TruLink σας 
επιτρέπει να κάνετε μικρές προσαρμογές για την 
ποιότητα του ήχου για να ταιριάζει στις ιδιαίτερες 
προτιμήσεις σας.

Γεωγραφικά απομνημονευμένες  μνήμες εναλλάσσουν 
τις  ρυθμίσεις όταν η λειτουργία GPS στο iPhone σας 
εντοπίζει ότι είστε σε μια τοποθεσία με ετικέτα.  (Η 
μνήμη "Home" ενεργοποιείται όταν φτάσετε στο 
σπίτι σας.)

Η νανο-επίστρωση  HydraShield ® 2 απωθεί το νερό και 
το κερί, ενώ η χρήση ως τηλεχειριστήριο του iPhone, σας 
επιτρέπει να ελέγχετε και να προσαρμόζετε τα 
ακουστικά σας πιο εύκολα από ποτέ.

  Ικανοποιούν όλες   σας τις ανάγκες



 
 

 Τι είναι
Σωστό
Για εσάς

Τα ακουστικά βαρηκοΐας Halo έχουν 
σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται 
και να ανταπεξέρχονται σε μια ποικιλία 
από περιβάλλοντα ακρόασης. 

Αυτό που χρειάζεστε θα εξαρτηθεί από 
το πόσο απασχολημένοι και δραστήριοι 
είστε και σε τι είδους περιβάλλον 
βρίσκεστε συχνά.



 
 

 
 

  

 

 

Η Ζωή
σας γίνεται
πιο εύκολη

Είστε έτοιμοι; 
Εάν είστε έτοιμοι να γελάτε, να 
χαμογελάτε περισσότερο και να 
συνδέεστε εύκολα με τα πράγματα 
που σας κάνουν ευτυχισμένους, τότε 
είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τα Halo.
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A global company headquartered in Eden Prairie, Minnesota, USA.

Starkey Laboratories Ltd.  
William F. Austin House, Bramhall Technology Park,  
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport, SK7 5BX

  
 

 www.starkey.co.uk  / www.starkey-pro.co.uk

Τα Halo και TruLink είναι συμβατά με το iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Air, iPad 4, 
iPad mini με οθόνη Retina, iPad mini και iPod touch (5ης γενιάς). "Φτιαγμένο για iPod", 
"Φτιαγμένο για iPhone" και Φτιαγμένο για iPad "σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει 
σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod, iPhone ή iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple . Η Apple δεν ευθύνεται για τη 
λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα 
ρυθμιστικά πρότυπα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, 
iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Η Apple, το λογότυπο Apple, το 
iPhone, iPad, iPod touch, Siri και FaceTime είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. 
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