
Nyskabende lyd som 
aldrig før!



Prisvindende 
teknologi
Høreapparatet der startede en revoulution  er 
en af TIME Magazine’s 100 Bedste Opfindelser 
i  2019. Livio AI, verdens første Healthable 
høreapparat med AI og indbyggede sensorer 
forholder sig til den store sammenhæng 
mellem høre-helbred og overordnet helbred  
Livio Edge AI er baseret på denne teknologi.

På kanten af den 
teknologiske udvikling
Vi har genopfundet høreapparatet med 
integrerede sensorer og kunstig intelligens 
for at give dig nyskabende funktioner og en 
lydoplevelse som ikke tidligere har været 
mulig. 
Dette er bare begyndelsen på vores 
bevidste indsats for at levere de bedste 
høreapparater med den bedste teknologi .
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Nyskabende lyd med

-teknologi gør det nemt at få 
hjælp i selv de mest komplicerede 
situationer - bare med et tryk.

Giv dig selv 
kant med 
Edge
Med ligger alle 
mulighederne indenfor kunstig 
intelligens i din hånd. Du får 
nyskabende lydoplevelser i selv de 
mest udfordrende omgivelser.

Indbygget kunstig 
intelligens

tilføjer en kant til din 
hørelse med den kraftfulde kunstige 
intelligens

Personlig Power
Verdens første genopladelige 
brugertilpassede I-Øret apparat 
giver dig diskret, komfortable 
og praktiske muligheder.
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Livio Edge AI tager vores førende lyd-
performance til nye højder, og giver dig 
øjeblikkeligt tilpasning til selv de mest 
komplicerede situationer.

Med et enkelt tryk kan du aktivere den 
kunstige intelligens i høreapparaterne der 
øjeblikkeligt scanner lydmiljøet og 
foretager ændringer der passer til 
situationen. Denne nyskabende lyd-
processering er kun tilgængelig i Livio 
Edge AI.

Hør tale tydeligt selv i 
støjende omgivelser, 
mens uønskede lyde 
undertrykkes.

Ingen summen eller fløjt, kun 
komfortabel lytning uden hyl - 
dagen lang.

Få overlegen 
lydkvalitet, klarhed
mere naturlig hørelse 
og ubesværede 
overgange.

Behold roen og stilheden 
mens vigtige lyde som 
tale forstærkes.

Forbind 
høreapparaterne til 
tilbehør, Apple-
produkter og 
udvalgte Androuid-
modeller via 

Stream klare 
telefonopkald og 
oplev musik som 
det er lavet til at 
blive hørt.

kræves til nogle typer af Android
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KROP
Fysisk aktivitet hjælper til at beholde sit 
gode helbred. Ved at følge med i hvor 
mange skridt man tager kan man inspirere 
sig selv til at bevæge sig mere.

HJERNE
Et velfungerende socialt liv kan reducere 
stress og forebygge depression, hvilket gør 
hjernen sundere. Ved at følge med i hvor 
meget høreapparaterne bruges kan man 
anspore sig selv til at bruge dem mere

Falddetektion og Alarm
For at hjælpe dig med at beholde din 
selvstændighed, kan høreapparaterne 
detektere fald og sende besked til dine 
pårørende.

Bedre Sports-tracking
Øret er det bedste sted til 
at følge sundheds- og 
fitnessdata. 
giver dig denne fordel

Bedre 
hørelse 
betyder 
bedre 
helbred
Men finder flere 
ogflere beviser på at 
dit høre-helbred og 
dit overordnede 
helbred hænger 
sammen. Mennesker 
der behandler deres 
høretab hører ikke 
bare bedre - de 
mindsker også 
risikoen for alvorlige 
sundhedsproblemer 
som kognitivt forfald 
og demens.g demens.
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To stærke 
apps der 
arbejder 
sammen
Til dig

Nem personlig justering
Den nye Thrive Hearing Control app 
arbejder gnidningsfrit sammen med Livio 
Edge AI for at give dig den fulde kontrol over 
dine høreapparater. Skift nemt indstillinger, 
lydstyrken, opret nye programmer og stream 
musik eller opkald .

Og det er bare 
begyndelsen
The Thrive Hearing Control app leverer 
mange brugbare features som er nemme at 
bruge, og som hjælper dig til at få overblik 
over dit helbred og tilgå brugbar information.

Til dem der holder af dig

Behold din 
selvstændighed

giver ro i sindet til de 
kontaktpersoner som du vælger at dele 
dine informationer med.

Med  kan du deleinformation 
såsom fysisk aktivitet, høreapparatsbrug og 
social interaktion med dem du ønsker. Det 
er dig der bestemmer hvad du ønsker at 
dele, og dette gør du med

appen Thrive Care er kun 
kompatibel med 
høreapparater. 
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Simpelt +
Ingen andre høreapparater giver 
dig nem adgang til information på 
samme måde som Livio Edge AI.

Oversæt
Få oversat tale til dit eget sprog 
direkte i høreapparaterne.

Thrive Assistent
Brug din stemme til at få hurtigt svar på 
spørgsmål, opret påmindelser og styr 
dine høreapparater. 

Påmindlser
Få påmindelser på telefonen og i 
høreapparatet om fx aftaler eller 
medicin.

Auto On/Off

Livio Edge AI detekterer hvornår du 
tager dine apparater af og på for at 
spare på batteriet. 
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Vores nye oplader passer til dine nye 
apparater, og giver strøm i op til 24 time 
rpå en enkelt opladning.

Brugertilpasset.
Belejligt.
Behageligt.
Mød verdens første 2.4 GHz 
brugertilpassede og genopladelige i-øret 
apparater. Brugertilpasset betyder, at 
høreapparatet er støbt efter lige præcis dit 
øre for at sikre optimal komfort. Du kan 
vælg emellem flere farver, hvad enten du 
ønsker at vise dine nye høreapparater frem 
eller fuld diskretion.
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Løsninger 
med kunstig 
intelligens til 
ethvert behov
Tag en snak med din hørespecialist om dit 
budget, din livstil og dit behov.  På dne måde 
kan i smamen finde det høreapparat der 
passer til lige præcis dig.  Har du 
hørenedsættelse på ét øre, har vi 
også en løsning til dig.

Støbt efter din øregang

Klar Hvid
Med

Sort

KastanjeLys
Brun

Mørk
Brun

Lys Medium 
Brun

Sort

Bag-øret

       I-øret

Faceplate 
(Synlig)

Overfladens

beskytter
høreapparaterne 
mod fugt
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Genskab 
forbindelsen 
til det der 
betyder mest
Lækkert trådløst tilbehør 
streamer de lyde du elsker direkte 
til dine høreapparater. Nyd din 
yndlingsmusik, TV-serie eller 
opkald med fantastisk 
lydkvalitet.

2.
Stream nemt lyden fra dit TV eller andne 
lydkilde direkte til dine høreapparater.

3.
Streamer nemt lyd til dine høreapparater, 
og kan samtidig bruges til en-til-en 
samtaler i støj..

4. Bordmikrofon
Gør gruppesammenkomster nemme med 
denne bordmikrofon med 8 indbyggede 
mikrofoner der streamer direkte fra den 
promære taler til dine høreapparater.

5. Fjernbetjening
Skift nemt program, lydstyrke og meget 
andet med  denne betjeningsvenlige
fjernbetjening.

1. Mini Remote Microphone

Nyd en-til-en samtaler i støjende 
omgivelser ved at sætte klemmen fast på 
din samtalepartners tøj.

1

2

til dine høreapparater Nyd din 
yndlingsmusik, TV-serie eller 
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