
Μια αθέατη, 
εξατομικευμένη λύση



Το Starkey Sound διαδέτει 
τεχνολογία αιχμής που προσφέρει 
πραγματική απόλαυση ακοής.

Στη Starkey, πιστεύουμε ότι 
η καλύτερη ακοή, σας βοηθά 
να αισθανθείτε συνδεδεμένοι 
με τον κόσμο σας με 
έναν πλουσιότερο και πιο 
προσωπικό τρόπο.

Όταν πάρετε την απόφαση να 
χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας, 
ξεκινάτε ένα ταξίδι καλύτερης υγείας με 
αφετηρία την καλύτερη ακοή που οδηγεί 
σε μια πληρέστερη ζωή.

Τα SoundLens Synergy iQ, χρησιμοποιούν 
την πιο προηγμένη τεχνολογία της 
Starkey με κορυφαία ποιότητα ήχου 
και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, 
τα οποία είναι προσαρμόσιμα ώστε να 
ταιριάζουν στις ανάγκες σας και να σας 
κρατάνε σε επαφή με τους ανθρώπους και 
τα πράγματα που αγαπάτε περισσότερο.

Ακοή που την 
αισθάνεστε
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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

Φτιαγμένα
για μια ευτυχισμένη 
και υγιή ζωή

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

διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο για  
καρδιοαγγειακές παθήσεις. 3

Ασθενείς με βαρηκοΐα στις
χαμηλές συχνότητες,

Τα ακουστικά SoundLens Synergy 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.

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

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 SoundLens Synergy 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 
SoundLens Synergy iQ είναι φτιαγμένα για  
την ζωή σας.



Τα ακουστικά SoundLens 
Synergy iQ, παρέχουν τα πάντα με 
αθέατες, εξατομικευμένες λύσεις.



Τώρα, τα μικρότερα και πιο άνετα ακουστικά 
στον κόσμο, σας δίνουν τη δυνατότητα 
ασύρματης επικοινωνίας και απευθείας 
μετάδοσης μέσων από το κινητό σας, στα 
ακουστικά σας.

Αυτά τα μικροσκοπικά ακουστικά είναι 
εξοπλισμένα με εξελιγμένα χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένου του Acuity Immersion 
- τον αποκλειστικό αλγόριθμο της Starkey 
για άριστη ακοή και αψεγάδιαστο ήχο. 
Διατηρώντας τη δύναμη του Starkey Sound, 
τα ασύρματα ακουστικά μας, σας δίνουν τη 
δυνατότητα να αναμεταδώσετε τον ήχο της 
τηλεόρασης, μουσική και άλλα πολλά.

Είναι η πιο προηγμένη 
τεχνολογία, διαθέσιμη στην πιο 
δημοφιλή μας αθέατη λύση.

Φτιαγμένα 
για αθέατη εφαρμογή



Τα σύγχρονα SoundLens Synergy iQ 
ακουστικά μας και τα εύχρηστα 
SurfLink αξεσουάρ μας, προσφέρουν 
την πιο εξατομικευμένη ακουστική 
εμπειρία που είχατε ποτέ και είναι 
σχεδιασμένα για να:

•   Σας προσφέρουν αθέατη εφαρμογή

• Αποδίδουν αψεγάδιαστο και διαυγή ήχο

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

• Εξασφαλίζουν άνετη ακοή, 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.

Φτιαγμένα 
για την 
καθημερινότητά σας

"Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτά 
τα ακουστικά. Είναι μικρά, απλά 
και εύκολα στην εφαρμογή."

— Bill G.



Τα SoundLens Synergy iQ σας 
βοηθούν να προσαρμόζεστε 
γρήγορα στο περιβάλλον σας, 
ώστε να απολαμβάνετε τη 
ζωή στο έπακρο. 



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

Η τεχνολογία μας, 900sync παρέχει 
μια 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.

Φτιαγμένα
για εύκολη 
συνδεσιμότητα



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

Φτιαγμένα

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 
μεταδώσει 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 ακουστικά σας. 



Επιθυμείτε

καλύτερη απόδοση

Μια αθέατη, 
εξατομικευμένη εφαρμογή

Ευκολία προσαρμογής 
σε νέους ήχους

Καλύτερη ασύρματη 
μετάδοση

Άνετη και εξατομικευμένη 
ακουστική εμπειρία

Χωρίς βουητά ή 
σφυρίγματα

Μουσική όπως 
προοριζόταν να ακουστεί

Προσαρμοζόμενη 
ανακούφιση εμβοών

Φτιαγμένα για την



Τα ακουστικά Sounlens Synergy iQ εφαρμόζουν 
βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο και είναι 
κατασκευασμένα στα μέτρα σας, προσφέροντάς σας 
άνεση όλη την ημέρα.

Γρήγορη μετάβαση στην ακοή με ακουστικά, 
προσαρμόζοντας σταδιακά τις ρυθμίσεις ώστε ο 
εγκέφαλός σας να συνηθίσει τους νέους ήχους.

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

Τεχνολογία σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει ακοή χωρίς 
παρεμβολές από δυνατούς ήχους, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζει την καθαρή μετάδοση των χαμηλών ήχων.

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

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 SoundLens iQ παρέχει ανακούφιση 
σε όσους υποφέρουν από εμβοές.

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα το τεχνολογικό επίπεδο.

Τα SoundLens Synergy iQ προσφέρουν



Τα SoundLens Synergy iQ 
βοηθούν τους ανθρώπους να 
ακούνε καλύτερα σε δύσκολα 
περβάλλοντα και να ζούνε 
μια 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.

Φτιαγμένα για

βρίσκεστε
όπου κι αν
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Όταν θέλετε το μικρότερο και πιο 
άνετο ακουστικό στον κόσμο, τότε το 
SoundLens Synergy iQ είναι αυτό που 
χρειάζεστε - διαθέσιμο σε ποικιλία 
χρωμάτων σε τόνους του δέρματος.

Συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή 
σας και ζήστε την εμπειρία του 
σχεδιασμού του αθέατου 
SoundLens Synergy iQ.

Ποιος είναι 
ο δικός σας 
τρόπος ζωής;

Δείτε και συγκρίνετε τα 
ακουστικά περιβάλλοντα 

στο γράφημα 
στην εσωτερική σελίδα. 

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

Φτιαγμένα
για το στύλ 
σας

Τύποι και χρώματα
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Τα SoundLens Synergy 
iQ εφαρμόζουν βαθιά 
μέσα στον ακουστικό 
σας πόρο.

ΧΡΩΜΑΤΑ FACEPLATE



Φτιαγμένα
έτσι ώστε ο 
κόσμος να 
ακούει

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 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



© 2017 Starkey. All Rights Reserved.   86111-000   12/17   BROC2815-00-EE-ST-IV

Individual results may vary. Invisibility may vary based on your ear’s anatomy.

1 Norton, A. (2015). Older Adults’ Hearing Loss May Be Tied to Earlier Death. 
HealthDay News. Retrieved from http://health.usnews.com/health-news/articles/ 
2015/09/24/older-adults-hearing-loss-may-be-tied-to-earlier-death  |  2 Lin, F.  
R., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q., Harris, T. B., Purchase-Helzner, E., … Simonsick, E. 
M. (2013). Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Internal 
Medicine,173(4), 293-299. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1868 |  3 Friedland,  
D. R., Cederberg, C., & Tarima, S. (2009). Audiometic pattern as a predictor  
of cardiovascular status: Development of a model for assessment of risk. The 
Laryngoscope, 119:4733-486. Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/lary.20130/abstract   |  4 Reinemer, M., & Hood, J. (1999). Untreated 
Hearing Loss Linked to Depression, Social Isolation in Seniors. Audiology 
Today, 11(4). Retrieved from: http://www.audiology.org/publications-resources/
document-library/untreated-hearing-loss-linked-depression-social-isolation  | 
5 World Health Organization. (2015). Deafness and hearing loss. Retrieved from: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/  |  6 Johns Hopkins  
Medicine. (2011). Hearing Loss And Dementia Linked in Study. Retrieved from: 
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_and_ 
dementia_linked_in_study  |  7 Agarwal, S., Mishra, A., Jagade, M., Kasbekar, V.  
& Nagle, S. K. (2013). Effects of Hypertension on Hearing. Indian J Otolaryngol 
Head Neck Surg. 2013 December; 65(Suppl 3): 614–618. Published online 
2013 February 17. Retrieved from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3889339/  |  8 Johns Hopkins Medicine. (2012). Hearing Loss Linked to  
Three-Fold Risk of Falling. Retrieved from: http://www.hopkinsmedicine.org/
news/media/releases/hearing_loss_linked_to_three_fold_risk_of_falling  |   
9 Better Hearing Institute. (n.d.). Hearing Loss Treatment. Retrieved from:  
http://www.betterhearing.org/hearingpedia/hearing-loss-treatment

www.Starkey.com


