
Ασύρματες λύσεις
ακοής φτιαγμένες για

τη ζωή



Το Starkey Sound™ διαθέτει 
τεχνολογία αιχμής που 
προσφέρει πραγματική 
απόλαυση ακοής.

Στην Starkey πιστεύουμε πως 
όσο καλύτερη είναι η ακοή 
σας, τόσο καλύτερη είναι και 
η ποιότητα ζωής σας.

Το Muse iQ είναι η πιο προηγμένη 
τεχνολογία της Starkey. Προσφέρει 
εξαιρετική ποιότητα ήχου, η οποία σας 
επιτρέπει να γίνετε ένα με τον κόσμο γύρω 
σας, όπως ποτέ άλλοτε. Έχει σχεδιαστεί 
για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
ακοής σας, και να σας κρατά σε επαφή 
με τα πρόσωπα και τις συνήθειες που 
αγαπάτε. Το Muse iQ, διατίθεται και με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Υποδεχτείτε
την πιο έξυπνη
λύση ακοής





Τα Muse iQ και τα εύχρηστα 
αξεσουάρ μας SurfLink 
προσφέρουν την πιo 
εξατομικευμένη εμπειρία 
ακοής και έχουν σχεδιαστεί 
για να:

• Παρέχουν φυσική ακοή και αβίαστη
μετάβαση από το ένα ακουστικό 
περιβάλλον στο άλλο, κατά τη διάρκεια 
της ημέρας

• Αποδίδουν αψεγάδιαστο και διαυγή ήχο

•  Σας προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο 
να επαναφορτίσετε τα ακουστικά σας 
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε

• Εξασφαλίζουν άνετη ακόη ενισχύοντας
μόνο τους σημαντικούς ήχους

•  Βοηθούν να κατανοείτε καλύτερα τις 
συνομιλίες και να ακούτε άνετα

• Αναμεταδίδουν τον ήχο της    
 τηλεόρασης, τηλεφωνικές συνομιλίες,  
 μουσική και άλλα πολλά, απευθείας στα  
 ακουστικά σας.

Υποδεχτείτε την
εξατομικευμένη
ακοή



Made for your

day-to-day

Τα Muse iQ σας βοηθούν 
να προσαρμόζεστε 
γρήγορα στο περιβάλλον 
σας, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη ζωή στο 
μέγιστο.



Υποδεχτείτε
όλα όσα 
θέλατε από
ένα ακουστικό 
Eπαναπροσδιορίσαμε τα 
επαναφορτιζόμενα ακουστικά. Τα 
νέα επαναφορτιζόμενα Muse iQ 
διαρκούν 20% περισσότερο από άλλα 
ακουστικά, είναι 30% μικρότερα και 
είναι 100% ευκολότερα στη χρήση. 
Επιπλέον, τα ακουστικά σας θα είναι 
πάντοτε σε ετοιμότητα, χάρη στις 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, στην 
κατηγορία τους.



Υποδεχτείτε
όλα όσα 
θέλατε από
ένα ακουστικό 

Αναβαθμίσαμε την ήδη 
εξελιγμένη τεχνολογία μας

• �Πλούσιος�ήχος�για την απόλαυση της 
ακουστικής εμπειρίας

•  Επαναφορτιζόμενη�μπαταρία, η
 οποία διαρκεί για περισσότερες από 30
 ώρες χρήσης

•  Ο�φορητός�φορτιστής�καθιστά δυνατή 
τη φόρτιση χωρίς τη χρήση

 καλωδίων

•  Το�μικρότερο�επαναφορτιζόμενο
 ακουστικό βαρηκοΐας

Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας σχετικά με  
όλες τις επαναφορτιζόμενες λύσεις ακοής.



Υποδεχτείτε
την εύκολη 
συνδεσιμότητα
Με όλο και περισσότερα ασύρματα 
προϊόντα, οι συνδέσεις μεταξύ των 
συσκευών μπορεί να αποτελέσουν 
πρόκληση. 

Η τεχνολογία μας, 900sync παρέχει 
μία ισχυρή λύση για να πλοηγηθείτε 
σε ακουστικά περιβάλλοντα με υψηλή 
ασύρματη δραστηριότητα. Η υψηλής 
ταχύτητας συνδεσιμότητα, επιτρέπει 
ταυτόχρονη μετάδοση του ήχου από το 
τηλέφωνο και στα δύο αυτιά καθώς και 
ασύρματες δυνατότητες για μονόπλευρες 
βαρηκοΐες.



Υποδεχτείτε
την εύκολη 
συνδεσιμότητα

Ο μικρός κινητός αναμεταδότης 
SurfLink Mobile 2, είναι ένα 
υπερσύγχρονο βοήθημα ακοής, 
αναμεταδότης δεδομένων και 
τηλεχειριστήριο ακουστικών 
βαρηκοΐας, όλα σε μία συσκευή.

Το SurfLink Media 2 είναι ένας σταθερός 
αναμεταδότης ήχου που συνδέεται με 
την τηλεόραση, το MP3 Player και άλλα 
ηλεκτρονικά συστήματα, για να μεταφέρει 
ασύρματα τον ήχο, απευθείας στα 
ακουστικά σας.

Το SurfLink Remote μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αυξομείωση 
της έντασης, για αλλαγή μνήμης, για 
έλεγχο της σύνδεσης και πολλά άλλα 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το μικρό και διακριτικό SurfLink 
Remote Microphone 2 συνήθως 
φοριέται από κάποιο συνομιλητή, 
προκειμένου να βοηθήσει ακόμη 
περισσότερο στην αντίληψη της 
ομιλίας, σε δύσκολα ακουστικά 
περιβάλλοντα.

Το�SurfLink�Mini�Mobile,�είναι ένα μικρό 
και απλό σύστημα αναμετάδωσης του 
ήχου από το κινητό σας, στα ακουστικά 
σας. Χάρη σε αυτό μπορείτε να συνδέσετε 
οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει 
Bluetooth με τα Muse iQ ακουστικά σας.

Τα ασύρματα ακουστικά της Starkey 
δεν θα ήταν πλήρη χωρίς τα 
δημοφιλή αξεσουάρ μας, SurfLink.



Οι προτιμήσεις στη μουσική 
μπορεί να διαφέρουν αλλά 
η δύναμη της μουσικής είναι 
παγκοσμίως αντιληπτή.

Χάρη στην μεγάλη δυνατότητα 
επεξεργασίας ήχου που διαθέτουν τα 
ακουστικά Muse iQ, μπορείτε πλέον να 
απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική 
με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο χάρη σε 
χαρακτηριστικά που:

Το αποτέλεσμα είναι ακουστική απόλαυση 
όπως εσείς επιθυμείτε να ακούτε μουσική, 
είτε σε αυτόματη λειτουργία είτε σε 
χειροκίνητη.

•  Εστιάζουν στη μουσική ακουστότητα, 
επιθυμητή ένταση και ποιότητα ήχου.

• Κάνουν τους απαλούς μουσικούς ήχους να   
 ακούγονται καλύτερα

• Επιτρέπουν τόσο την αυτόματη ρύθμιση,
 όσο και τη ρύθμιση βάσει των δικών σας
 προτιμήσεων

Υποδεχτείτε
τον πραγματικό
ήχο της 
μουσικής



Εάν έχετε μονόπλευρη βαρηκοΐα 
τότε τα Muse iQ είναι η τέλεια λύση 
για τις ανάγκες της ακοής σας.

Υποδεχτείτε
τη λύση για όλους τους 
τύπους βαρηκοΐας

Η Starkey προσφέρει το πρώτο 
επαναφορτιζόμενο ακουστικό 
βοήθημα για μονόπλευρη
απώλεια ακοής .

Η ασύρματη μας τεχνολογία σε ακουστικά 
CROS�και�Bi�CROS, δίνει αυξημένη δυνατότητα 
ακοής και κατανόησης ομιλίας στα άτομα με 
μονόπλευρη�βαρηκοΐα. Η τεχνολογία 900sync 
επιτρέπει την μετάδοση ήχου στο υγιές αυτί 
για να προσδώσει ποιότητα, καθαρότητα και 
συνέπεια ήχου.



Να ακούτε άνετα σε 
δύσκολες συνθήκες

Επαναφορτιζόμενα 
ακουστικά

Βέλτιστη ασύρματη 
μετάδοση

Χωρίς βουητά ή 
σφυρίγματα

Ανθεκτικά και 
αξιόπιστα ακουστικά 

Μουσική όπως 
προοριζόταν να ακουστεί

Προσαρμοζόμενη ανακούφιση 
εμβοών

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με το επίπεδο της τεχνολογίας.

Άνετη, Εξατομικευμένη 
ακοή

Υποδεχτείτε
τα καλύτερα

Επιθυμείτε



Το Acuity™ Immersion Directionality, σχεδιάστηκε για 
να αποκαθιστά τα φυσικά οφέλη που παρέχει το αυτί και 
να διευκολύνει την κατανόηση της ομιλίας σε δύσκολες 
καταστάσεις ακρόασης.

Δύο επαναφορτιζόμενες επιλογές που παρέχουν συνεχή, 
σταθερή ισχύ για να διασφαλίσετε ότι τα ακουστικά σας 
είναι πάντα έτοιμα για χρήση. *

Τεχνολογία που παρέχει ακέραια ασύρματη απόδοση, ενώ 
αναμεταδίδει ήχο από τηλεόραση, μουσική και άλλα μέσα, 
μέσω του SurfLink Mobile 2, SurfLink Mini Mobile και άλλα 
SurfLink αξεσουάρ.

Ο καλύτερος ακυρωτής ανατροφοδότησης στην αγορά, 
παρέχει άνετη και χωρίς σφυρίγματα ακοή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.

Η νανο-επίστρωση Surface™ NanoShield απωθεί το 
νερό, το κερί και την υγρασία, προστατεύοντας και 
διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία 
των ακουστικών.

Ένας σχεδιασμός που σας επιτρέπει να απολαύσετε τη 
μουσική με έναν εντελώς νέο τρόπο. Τώρα μπορείτε να 
ακούσετε κάθε νότα με τον τρόπο που ο καλλιτέχνης θα 
ήθελε - με καθαρή, εκλεπτυσμένη ποιότητα ήχου.

Η προηγμένη Τεχνολογία�Multiflex�Tinnitus�
ενσωματωμένη στα Muse iQ παρέχει ανακούφιση σε 
όσους υποφέρουν από εμβοές

* Οι επαναφορτιζόμενες λύσεις ακοής διατίθενται για επαναφορτιζόμενα

Χαρακτηριστικά που επιταχύνουν την προσαρμογή σας στα 
ακουστικά βαρηκοΐας, με σταδιακές προσαρμογές, χωρίς να 
παραμορφώνεται η ακοή σας από τους γύρω θορύβους και 
με απόλυτη διαύγεια των χαμηλών ήχων.

Τα Muse iQ προσφέρουν



Από την αρχή, οι ακουστικές μας 
λύσεις βοηθούν τους ανθρώπους 
να ακούνε καλύτερα σε δύσκολα 
περιβάλλοντα και να ζούνε μία 
καλύτερη ζωή.

Επιθυμείτε να ακούτε την κάθε  
λεπτομέρεια της ζωής σας: 
τον τόνο της φωνής του 
συντρόφου σας ή τις 
διακυμάνσεις στις νότες του 
αγαπημένου σας τραγουδιού.

Τόσο σε μία συζήτηση με έναν 
ακόμη, όσο και σε ένα μέρος 
γεμάτο κόσμο, θα ακούτε τους 
γύρω σας.

Το ακουστικό που χρειάζεστε 
εξαρτάται από το πόσο 
πολυάσχολοι και δραστήριοι 
είστε, καθώς και σε τι 
περιβάλλον βρίσκεστε 
συνήθως.

  
Υποδεχτείτε
την καλύτερη
ακοή,όπου κι 
αν βρίσκεστε



Ακουστικά Περιβάλλοντα

Τεχνολογικά Επίπεδα

Πλήθος

Πάρτυ

Αυτοκίνητο

Περιβάλλον 
Εργασίας

Συναντήσεις

Εστιατόρια
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Τα ενδοωτιαία ακουστικά είναι διαθέσιμα στους διάφορους
τόνους χρώματος του δέρματος.

Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει ανάμεσα 
στους διαφορετικούς τύπους ακουστικών, 
μεταξύ των οποίων θα βρείτε τα μικρότερα 
ακουστικά μας, κατασκευάσιμα κατά παραγγελία, 
που διαθέτουν σύστημα ηχοκάλυψης εμβοών και 
ασύρματη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας 
των ακουστικών.

Συμβουλευτείτε τον ακοολόγο ή τον 
ακοοπροθετιστή σας για να διαπιστώσετε αν τα 
επαναφορτιζόμενα ακουστικά είναι κατάλληλα 
για εσάς.

Ποιος είναι 
ο δικός σας 
τρόπος ζωής;

Η σειρά των νέων προϊόντων 
μας βελτιώνει την ακοή σε
πολλά και διάφορα ακουστικά 
περιβάλλοντα. Ρωτήστε τον
ακοοπροθετιστή σας και 
μάθετε ποιες επιλογές
ταιριάζουν στον τρόπο ζωής 
σας.

Δείτε και συγκρίνετε 
τα ακουστικά 

περιβάλλοντα στο
γράφημα στην

εσωτερική σελίδα.

Τύποι και χρώματα

Υποδεχτείτε το
μοναδικό 
στύλ



Bronze

Slate Sterling

Champagne

Bright�White�Black

Espresso

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Τα Muse iQ είναι 
διαθέσιμα σε ποικιλία 
τύπων και χρωμάτων, 
ώστε να βρείτε το 
ιδανικό για εσάς

Εάν έχετε μεγάλη απώλεια 
ακοής, ρωτήστε τον 
ακοοπροθετιστή σας για τα 
Muse iQ Power Plus BTE 13.



Αθέατα 
Ενδοκαναλικά

IIC

Ενδοκαναλικά

Καναλικά

Ενδοωτιαία

CIC

ITC

ITE

Μεγέθη



Ανοικτής 
Εφαρμογής

Οπισθοωτιαία

RIC

BTE

Αθέατα 
Ενδοκαναλικά

Υποδεχτείτε την τέλεια 
εφαρμογή



have disabling 
hearing loss.5  

Over
360 million

of the world's population

with impaired hearing may have a 
shorter lifespan than their peers 
without hearing problems.1

*70 years and older

of people with hearing loss can 
be treated with hearing aids.9

Older adults*

90-95%

People* with a hearing loss experience a 
30-40% faster decline in cognitive abilities 
compared to peers without hearing loss.2 
*75 years and older

20%10% 30% 40%

There is a significant 
association between

high blood 
pressure 
and untreated 
hearing loss.7

were more likely to report 
depression, anxiety and 
paranoia than peers who 
wore hearing aids.4   

*50 years and older

Adults* with
untreated hearing loss

People with 
mild hearing loss

are 3x
to have a history 
of falling.8

more likely

People with low-frequency 
hearing loss are considered at risk
for cardiovascular events.3

Adults with untreated hearing loss 
  are more likely to develop dementia.6

2x 3x
T I M E S  M O R E  L I K E LY

5x
mild loss

moderate loss

severe loss

Υποδεχτείτε
μια πιο ευτυχισμένη 
και υγιή ζωή.

Ηλικιωμένοι
άνω των 70 ετών με βαρηκοΐα 
μπορεί να έχουν μικρότερο�
προσδόκιμο�ζωής. 1

Ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών με βαρηκοΐα, 
παρουσιάζουν μείωση�των�νοητικών�τους�δυνατοτήτων�
κατά�30-40%�γρηγορότερα σε σχέση με συνομήλικούς 
τους που δεν έχουν βαρηκοΐα. 2

διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο για  
καρδιοαγγειακές παθήσεις. 3

Ασθενείς με βαρηκοΐα στις
χαμηλές συχνότητες,

Τα�ακουστικά�Muse�iQ�είναι�φτιαγμένα,�έτσι�ώστε 
οι�ασθενείς�με�βαρηκοΐα�να�ακούνε�ακόμη�και�τον�
παραμικρό�ήχο�που�τους�δίνει�χαρά�στη�ζωή. 
Είναι�φτιαγμένα�γνωρίζοντας�πώς�πως�όσοι�τα�
χρησιμοποιούν�ακούνε�και�ζούνε�καλύτερα.

Η βαρηκοΐα δεν είναι μόνο θέμα ακοής, 
αλλά θέμα ποιότητας ζωής και υγείας 
συνολικά.

Μπορεί να συμβεί από φυσιολογικά αίτια, 
ωστόσο άλλοι παράγοντες μπορεί να σας 
εκπλήξουν.
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Ηλικιωμένοι

διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο για  
καρδιοαγγειακές παθήσεις. 3

Ασθενείς με βαρηκοΐα στις
χαμηλές συχνότητες,

Ενήλικες
με βαρηκοΐα και χωρίς ακουστικά
είναι πιο πιθανό να 
εμφανίσουν συμπτώματα 
κατάθλιψης, άγχους και 
παράνοιας σε σχέση με 
συνομήλικούς τους που 
χρησιμοποιούν ακουστικά 4

Πάνω απο 
360 εκ.
άνθρωποι ανά 

τον κόσμο έχουν 
απώλεια ακοής 

σε επίπεδο 
αναπηρίας 5

Ενήλικες�με�βαρηκοΐα�και�χωρίς�ακουστικά 
είναι�πιό�πιθανό�να�παρουσιάσουν�γεροντική�άνοια�6

Σοβαρή Απώλεια

Μέτρια Απώλεια

Ήπια Απώλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Υπάρχει σημαντική 
σύνδεση ανάμεσα στην
Υψηλή Αρτηριακή 
Πίεση
και την 
βαρηκοΐα  
χωρίς ακουστικά 7

Ασθενείς με ελαφριά  
βαρηκοΐα

έχουν 3 φορές 
περισσότερες 
πιθανότητες 
πτώσεων 8

90 - 95%
των ανθρώπων με απώλεια ακοής 
μπορούν�να�αντιμετωπίσουν�την�
πάθηση με ακουστικά βαρηκοΐας 9

Τα�ακουστικά�Muse�iQ�είναι�φτιαγμένα,�έτσι�ώστε 
οι�ασθενείς�με�βαρηκοΐα�να�ακούνε�ακόμη�και�τον�
παραμικρό�ήχο�που�τους�δίνει�χαρά�στη�ζωή. 
Είναι�φτιαγμένα�γνωρίζοντας�πώς�πως�όσοι�τα�
χρησιμοποιούν�ακούνε�και�ζούνε�καλύτερα.

Για�να�το�θέσουμε�πιο�απλά�τα�ακουστικά 
Muse�iQ�είναι�φτιαγμένα�για�την�ζωή�σας.



Ο ιδρυτής και CEO της Starkey, 
κος. William F. Austin, πίστευε 
πάντοτε ακράδαντα ότι το 
δώρο μιας καλύτερης ακοής 
οδηγεί σε μια πιο γεμάτη και 
πλούσια ζωή.

Με βάση αυτή την φιλοσοφία, 
αποδεικνύουμε την αφοσίωση μας 
καθημερινά μέσω της δράσης του 
φιλανθρωπικού και μη κερδοσκοπικού 
ιδρύματος της Starkey (Starkey Hearing 
Foundation). Για κάθε ακουστικό Starkey 
που αγοράζετε ένα ποσό διατίθεται για να 
βοηθήσουμε κάποιον που βρίσκεται σε 
ανάγκη.

Το δώρο της ακοής ανοίγει ένα νέο κόσμο 
ευκαιριών. Ενώνει τους ανθρώπους με τη 
ζωή και τους βοηθά να αντιληφθούν ότι 
μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα 
από όσα είχαν ποτέ φανταστεί. Το Starkey 
Hearing Foundation δίνει ακουστικά και 
αλλάζει ζωές ανά τη υφήλιο.

Φτιαγμένα
έτσι ώστε ο 
κόσμος να ακούει



Φτιαγμένα για να 
βοηθήσουν εκατομμύρια.

Διαδώστε την ελπίδα από αυτί σε αυτί. 
Για να μάθετε περισσότερα ή να προσφέρετε 

το δώρο της ακοής, επισκεφθείτε το 
StarkeyHearingFoundation.org

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1.1100+
ΧΩΡΕΣ

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΖΩΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΑΛΛΑΞΕΙ
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