
Kom let til en bedre 
hørelse



Her er verdens 
mest innovative 
høreteknologi

Vi præsenterer
Evolv AI, en 

hel serie af 

høreapparater 

fra Starkey, der 

kan tilsluttes din 

smartphone. 

Vores mest avancerede 

høreteknologi giver dig den 

bedste Starkey Sound.
TM

Evolv AI er fyldt med vores mest 

innovative teknologi og den 

klareste lyd nogensinde. Med en 

komplet serie af høreapparater 

kan du let og ubesværet finde et, 

der passer til din livsstil.



Ubesværet hørelse. 

Ubesværet liv. 

Hos Starkey forstår vi 

konsekvenserne af en 

hørenedsættelse. Derfor 

tager vi et ekstra skridt 

for at gøre det let at få en 

bedre hørelse.

Evolv AI giver dig alle muligheder 

med den mest avancerede Starkey 

Sound, let forbindelse til din telefon 

og en komplet serie af stilarter.

Høreapparaterne registrerer hele 

tiden hvilket lydmiljø, du befinder 

dig i. Med 55 millioner justeringer i 

timen giver de dig helt automatisk en 

virkelighedstro lyd. 

For Starkey handler udvikling 

indenfor høreapparater om, at det 

skal være let at høre optimalt.

Virkelighedstro 
og autentisk 
lydkvalitet



Reduktion af støj 
Evolv AI reducerer støjen med 

yderligere 40 % i forhold til vores 

tidligere teknologi.

Edge Mode 
Det er nemt at høre bedre i 

udfordrende lyttemiljøer med 

vores brugervenlige Edge Mode 

funktion.

Enestående lyd.   

Alle stilarter. 

Ubesværet hørelse. 

Her er alt, hvad du 

har behov for.

Exceptionel  lydkvalitet 

med et komplet udvalg af 

høreapparater. Det er det, vi 

kalder ubesværet hørelse.

Med Evolv AI kan du forvente en 

ubesværet høreoplevelse. Med et 

komplet udvalg af høreapparater, 

der passer perfekt ind i din unikke 

livsstil. Fra vores mindste apparat 

til det mest potente, har vi knækket 

koden, så du får en optimal hørelse 

uden besvær.

2-vejs lyd  

Din telefon kan streame direkte 

til dine høreapparater. Og Evolv 

AI opfanger din stemme gennem 

mikrofonerne på høreapparaterne, 

og streamer direkte tilbage til 

iPhone og iPad*, så du ubesværet 

kan tale håndfrit.

*Kompatibel med iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, og nyere, og 

derudover iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 11-inch (3rd genera-

tion), iPad Air (4th generation), og iPad mini (6th generation).

TeleHear   
 

Din hørespecialist kan 

fjernprogrammere dine 

høreapparater, så du ikke behøver 

at tage hen til klinikken for at få 

justeret dit høreapparat.



En stil, der er 

skabt specielt 

til dig.

Du vil have et høreapparat, 

der er diskret, stilfuldt og 

let at bruge, ikke sandt? 

Evolv AI findes både som 
genopladelige høreapparater 
og med batterier. Uanset om du 
vælger vores mindste apparat 
eller det mest potente, så 
tilpasser teknologien automatisk 
til din hverdag.

Din hørespecialist vil hjælpe 
dig med at finde det apparat, 
der passer til dig. Så kan du 
fokusere på at nyde livet fuldt 
ud.

Det er det, 
vi kalder 
ubesværet 
hørelse.



I-øret apparater Bag-øret apparater

Skræddersyet til din unikke øregang.
Høreapparaterne er dækket med NanoShield, 
der hjælper med at beskytte dem mod fugt.

Kastanje-
farvet

Lyse-
brun

Mørke-
brun

Pink Brun Bright white 
/ Sterling

Champagne Bronze Espresso

SlateSterling Sort

Sort

AI-drevne
høreløsninger til 

ethvert behov.

Tal med din hørespecialist om 

din livsstil, og hvor aktiv du er. 

Så vil hørespecialisten finde 

det apparat, der dækker dine 

behov.  Også hvis du har ensidigt 

høretab, har vi løsninger, der kan 

hjælpe dig.



Du forventer, at 

dit høreapparat  

passer perfekt 

til din livsstil.

Forbind dig 
ubesværet til det 

liv, du elsker.

Du forventer, at dit høreapparat 

passer perfekt til din livsstil. 

Med forbedret tilslutning, den 

bedste streaming-lydkvalitet og 

forbedringer af fjernprogrammering 

gør Evolv AI præcis dét. 

Påmindelser 
Få kalender- og 

påmindelsesbeskeder direkte via 

dit høreapparat.

Faldalarm 

Evolv AI indeholder en faldalarm, 

som sender besked, hvis du 

falder, så du og dine pårørende 

kan føle sig trygge. 



1.

2.

Ekstern mikrofon + 

og ekstern mini-mikrofon

Begge giver mulighed for nem 

lydstreaming og en-til-en-samtaler i 

støjende omgivelser.

3. TV Streamer

Stream nemt lyden fra dit TV eller 

anden lydkilde direkte til dine 

høreapparater.

4. Standard & ITE lader

Med op til tre fulde opladninger 

giver vores opladere dig besked, når 

dit høreapparat er opladet, og der 

tændes automatisk for enhederne, 

når høreapparatet tages ud af 

opladeren.

5. Mini Turbolader

På kun syv minutter leverer vores 

oplader i lommestørrelse 3,5 timers 

strøm og kan fuldt oplade RIC R- 

eller BTE R-høreapparater op til fire 

gange.

Fjernbetjening

Skift nemt program, lydstyrke og meget 

andet med denne betjeningsvenlige 

fjernbetjening.

Vores trådløse 
tilbehør
gør det nemt 

at høre uden 

besvær.
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The app may have slight differences depending on your phone.


