
Compatibel met smartphones



Gehoor om 
te voelen
Bij Starkey® geloven we dat een 
beter gehoor u helpt om een 
rijkere en persoonlijkere binding 
met uw wereld te voelen.

Wanneer u ervoor kiest om een 
hoortoestel te dragen, begint u aan 
een reis naar een gezond leven met als 
startpunt een goed gehoor en een voller, 
completer leven als resultaat.

Halo® iQ, is Starkey’s meest 
geavanceerde technologie met 
superieure geluidskwaliteit en 
hoogwaardige eigenschappen die 
kunnen worden aangepast aan uw 
unieke gehoorbehoeften zodat u 
verbonden blijft met de mensen en 
dingen waar u het meeste van houdt.

Starkey Sound™ maakt gebruik 
van hypermoderne en intelligente 
technologie om een waar 
luistergenot te leveren.





Halo iQ hoortoestellen worden ontwikkeld zodat mensen 
met gehoorverlies niets meer hoeven te missen van het 
geluid waar zij van houden. Ze worden gemaakt vanuit de 
kennis dat mensen die goed horen, beter leven.

Gehoorverlies is niet alleen een probleem van 

het oor, het is een kwestie van levenskwaliteit 

en gezondheid.

Het kan op natuurlijke wijze ontstaan, maar 

andere oorzaken zullen u misschien verbazen.

Gemaakt voor een
gelukkig, gezond leven

een vorm van 
gehoorverlies.5  

Meer dan
360 miljoen

mensen wereldwijd 
lijden aan

met een verminderd gehoor hebben 
een kortere levensverwachting dan 
leeftijdsgenoten zonder 
gehoorproblemen.1

*70 jaar en ouder

Oudere volwassenen*

van de mensen met gehoorverlies 
kunnen met hoortoestellen 
worden behandeld.9

90-95%

Mensen* met gehoorverlies ervaren een 
30-40% snellere achteruitgang van 
cognitieve vaardigheden dan leeftijdsgenoten
zonder gehoorproblemen.2 
*75 jaar en ouder
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Er is een duidelijke 
samenhang tussen

hoge bloed 
druk 

en onbehandeld
gehoorverlies.7

hebben vaker klachten zoals 
depressie, angststoornissen 
en paranoia dan mensen die 
hoortoestellen dragen.4   

*50 jaar en ouder

Volwassenen* met
onbehandeld gehoorverlies

Mensen met licht
gehoorverlies lopen

een 3x
risico te vallen.8

zo hoog

Mensen met gehoorverlies 
in de lage frequenties 
hebben een verhoogd risico
op hart en vaatziekten.3

Volwassenen met onbehandeld gehoorverlies 
hebben een grote kans om dementie te ontwikkelen. 
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WAARSCH I J N L I J K H E I D S FACTOR
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Zwaar verlies



Eenvoudig gezegd: Halo iQ 
hoortoestellen zijn gemaakt  
voor een vlot leven.
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Gemaakt om
verbonden te blijven



Onze nieuwste, met smartphone 
compatibele hoortoestellen en 
onze gebruiksvriendelijke TruLink 
Hearing Control app 

•  Bieden een natuurlijk gehoor en 

moeiteloze overgangen bij alles wat u doet

•  Zorgen voor zuivere audio en een 

uitzonderlijk helder luistergenot

•  Bewaren rust en stilte terwijl ze de 

belangrijke geluiden versterken

• Helpen u gesprekken beter te   

 begrijpen en comfortabel te horen

•  Stream telefoongesprekken, muziek en 

berichten direct vanaf uw iPhone® naar 

uw hoortoestellen*

* Alleen beschikbaar op Apple toestellen

zijn speciaal ontwikkeld om met Apple® 
en Android™ toestellen te werken. Halo iQ 
en TruLink® zorgen samen voor de meest 
persoonlijke luisterervaring ooit, en:



Halo iQ brengt een intuïtieve 
verbinding tot stand met uw 
Apple en Android apparaten via 
Bluetooth technologie en Starkey’s 
gebruiksvriendelijke TruLink app.  

Gemaakt voor
betere verbinding

TruLink biedt extra functies die overal de 
situatie verbeteren zodat u gemakkelijk kunt 
genieten van alles wat u doet.



Met de gepersonaliseerde 
bediening in de TruLink app 
kunt u de instellingen via 
SoundSpace en Noise  
Manager aanpassen naar uw 
voorkeuren in verschillende 
luisteromgevingen.

GEPERSONALISEERDE 
BEDIENING

Gebruik de TruLink app als 
afstandsbediening om via uw 
smartphone het volume van uw 
hoortoestel aan te passen of te 
schakelen tussen luisterprogramma’s.

AFSTANDSBEDIENING

* Alleen beschikbaar op Apple toestellen

TELEFONIE

Neem uw mobiel op met een 
druk op de knop en hoor het 
gesprek direct gestreamd naar 
uw Halo iQ hoortoestellen via 
Bluetooth® technologie.*



Met de SoundSpace tool in de 
TruLink app kunt u tot wel 20 TruLink 
Programma’s aanmaken.

Deze programma’s kunnen zelfs 
van een geotag worden voorzien 
middels de ingebouwde GPS van uw 
smartphone. Een programma met 
geotag zal herkennen waar u zich 
bevindt en automatisch de instellingen 
van uw Halo iQ hoortoestellen 
aanpassen wanneer u die locatie 
betreedt. Zo zal het programma ‘café’ 
automatisch activeren wanneer u uw 
favoriete café binnenstapt.

TRULINK PROGRAMMA’S

Past automatisch de geluidssterkte 
van uw Halo iQ hoortoestellen aan 
gedurende een bepaalde periode om u 
te helpen zo comfortabel mogelijk over 
te gaan naar een nieuwe luisterervaring.

AUTO EXPERIENCE
MANAGER

* Alleen beschikbaar op Apple toestellen



De TruLink Hearing 
Control app voor Apple 

Watch biedt u nog 
meer mogelijkheden 

om uw luisterervaring 
gemakkelijk en 

persoonlijk te bedienen.

ZUIVERE AUDIO-
STREAMING

Halo iQ hoortoestellen maken het 
mogelijk om telefoongesprekken, 
muziek en media direct vanaf uw 
iPhone te streamen – zo kunt u 
genieten van heldere communicatie 
en zuivere audio wanneer en waar u 
maar wilt, voor een indrukwekkend, 
immersief geluid.*

COMPATIBEL MET 
APPLE WATCH

Gebruik de TruLink app voor Apple 
Watch® om vanaf uw pols het volume 
te bedienen, tussen programma’s te 
schakelen of de mute functie van uw 
hoortoestel in te schakelen.*



Vind uw hoortoestellen na verlies 
eenvoudig terug met de functie 
Mijn Hoortoestel Vinden. Deze 
functie geeft u een locatie voor het 
hoortoestel, een signaaldetector 
stuurt een sterker of zwakker 
signaal, afhankelijk hoe dichtbij uw 
Halo iQ hoortoestellen zijn.

MIJN HOORTOESTEL 
VINDEN

* Alleen beschikbaar op Apple toestellen

LIVE MICROFOON

Leg uw iPhone in de buurt, schakel 
de microfoonfunctie in en stream 
gesprekken direct naar uw Halo iQ 
hoortoestellen. Het is ook mogelijk om 
audio op te nemen, af te spelen of per 
e-mail door te sturen, of om opnames 
op te slaan en later terug te luisteren.*

INTEGRATIE MET SIRI

Siri® kan berichten en e-mails direct op 
uw Halo iQ hoortoestellen voorlezen.



Met de TruLink adaptieve automodus 
schakelen uw Halo iQ hoortoestellen 
automatisch naar een instelling die is 
geoptimaliseerd om de storende geluiden 
van het autorijden te minimaliseren voor 
een prettige rijervaring.

TRULINK ADAPTIEVE 
AUTOMODUS

REAL-TIME 
NOTIFICATIES

Notificaties voor binnenkomende 
oproepen, sms, e-mails of andere 
apps kunnen direct naar uw Halo iQ 
hoortoestellen worden gestreamd.



TruLink 
Remote

Starkey presenteert met trots 
haar nieuwste accessoire   
de TruLink Remote.

Deze TruLink afstandsbediening kan met of 
zonder smartphone worden gebruikt, zodat 
Halo iQ toegankelijk wordt voor iedereen. 
U kunt hiermee programma’s en volume 
instellen, uw hoortoestellen op mute zetten en 
andere speciale functies in- en uitschakelen.

Veel hoortoesteldragers gebruiken nog 
steeds het liefst een afstandsbediening 
als accessoire bij hun hoortoestellen.



TruLink Remote combineert het 
gebruiksgemak dat u verdient met 
de snelle functies die u nodig heeft.



Muzieksmaak is iets unieks, 
maar de kracht van muziek is 
universeel.

Dankzij de processorkracht van Halo iQ 
hoortoestellen, geniet u op een geheel 
nieuwe manier van uw favoriete muziek 
met functies voor:

Het resultaat is genieten van muziek op 
uw eigen manier.

•  Focus op de hoorbaarheid van muziek, de 

gewenste geluidssterkte en geluidskwaliteit

•  Het hoorbaar maken van zachte klanken in 

muziek

•  Het mogelijk maken van on-demand en auto-

matische bediening

Gemaakt voor
muziekliefhebbers



“Life seems to go on 
without effort when I 

am filled with music.”  
- GEORGE ELIOT



U wilt

de allerbeste prestaties

Comfortabel horen in uitdagende, 
lawaaiige omgevingen

Gemakkelijk aan nieuwe 
geluiden aanpassen

Intuïtief horen

Een comfortabele,  
gepersonaliseerde luisterervaring

Geen zoemen of fluiten

Muziek horen zoals 
die bedoeld werd

Instelbare tinnitus verlichting

Gemaakt voor



Halo iQ levert

Acuity™ Directionality is ontwikkeld om samen met Voice 
Detect het spraakverstaan in moeilijke omstandigheden 
duidelijk te verbeteren.

Snelle overgang naar hoortoestellen door de instel-
lingen geleidelijk aan te passen zodat uw hersens aan 
nieuwe geluiden kunnen wennen.

Programma’s met geotag zorgen ervoor dat zodra u in een 
door u opgeslagen omgeving komt, uw Halo 2 hoortoestel 
automatisch wordt ingesteld op uw persoonlijke voorkeur 
voor die locatie. Het “Thuis” programma wordt zelfs 
automatisch geactiveerd zodra u bij uw huis arriveert.

Technologie voor geluidscomfort die werd ontwikkeld om 
harde geluiden comfortabel en zonder vervorming weer 
te geven, terwijl ultieme helderheid voor zachte geluiden 
gewaarborgd blijft.

Starkey’s feedback onderdrukkingssysteem is het beste 
in zijn klasse en zorgt ervoor dat er de hele dag comfor-
tabel kan worden geluisterd.

Een design waarmee u muziek op een geheel nieuwe 
manier ervaart. Nu kunt u iedere noot horen zoals 
de artiest het bedoelde – in een zuivere, verfijnde 
geluidskwaliteit.

In de SoundLens Synergy iQ werd geavanceerde Multiflex 
Tinnitus Technology geïntegreerd om verlichting te 
bieden aan mensen die last hebben van oorsuizen.

Eigenschappen kunnen per technologisch niveau afwijken.



Onze luisteroplossingen 
hebben van het begin af 
aan mensen geholpen om 
beter te horen in uitdagende 
omgevingen om zo een beter 
leven te leiden. 

U wilt het leven tot in detail horen: de 
intonatie van de stem van uw partner 
of de nuances in de klanken van uw 
favoriete lied. Of dat nu één-
op-één is of op een drukke 
plek, u zult de wereld om u 
heen kunnen horen.

Wat u nodig heeft hangt 
ervan af hoe druk en actief 
u bent, en wat voor type 
omgeving u vaak bezoekt.

Gemaakt voor

elke situatie



Luisteromgevingen

Technologische niveaus

Menigte

Feest

Auto

Werkplaats

Vergadering

Restaurant

Thuis

Kerk

Theater

Winkel-
centrum

Buiten

Gesprek

VRIJ 
ACTIEF
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ZEER 
ACTIEF



Modellen en kleuren

Gemaakt voor
uw stijl

Halo iQ is verkrijgbaar in twee modellen en 
diverse kleuren. Raadpleeg uw audicien en 
maak kennis met de discrete, gestroomlijnde 
stijl van Starkey’s Halo iQ hoortoestellen.

Wat is uw 
luisterstijl?

Onze producten verbeteren 

talloze luisteromgevingen. 

Vraag uw hoorspecialist 

welke opties het beste bij uw 

levensstijl passen.

Vergelijk luisteromgevingen 

met de tabel aan de binnenzijde



De TruLink Hearing 
Control app, in 

combinatie met Halo 
iQ, is gemakkelijk en 

intuïtief te gebruiken 
met iPhone en bepaalde 

Android apparaten.

Brons

Donkergrijs Zilvergrijs

Champagne

Wit met 
zilvergrijs

Zwart

Espresso

KLEURENPALLET

Zwart met 
zilvergrijs



Gemaakt zodat

de wereld
kan horen

Onze oprichter en CEO, William F. 
Austin, is er altijd van overtuigd 
geweest dat een beter gehoor 
leidt tot een voller en rijker leven.

Wij bewijzen onze toewijding aan deze 
filosofie dagelijks door het ondersteunen 
van de Starkey Hearing Foundation. En 
voor ieder Starkey hoortoestel dat er 
wordt gekocht, helpen we iemand die dat 
hard nodig heeft.

De gave van een goed gehoor ontsluit 
nieuwe werelden, nieuwe kansen. Het 
brengt mensen in verbinding met het 
leven en helpt hen te beseffen dat zij meer 
kunnen bereiken dan zij ooit voor mogelijk 
hielden. De Starkey Hearing Foundation 
gebruikt gehoor als een middel om 
wereldwijd levens te verbeteren.

Gemaakt om miljoenen te helpen.



Gemaakt om miljoenen te helpen.

Verspreid hoop van oor tot oor. Voor meer 
informatie of om de gave van een goed 

gehoor te schenken, kijkt u op
StarkeyHearingFoundation.org.

ONTELBAAR VEEL
LEVENS VERANDERD

MILJOEN MENSEN1.1 GEHOLPEN100+
LANDEN



Gemaakt
voor u

Met Halo iQ hoortoestellen kunnen mensen 
met gehoorverlies overal heen en doen wat 
zij willen – gemakkelijker dan ooit tevoren.



Eenvoudig gezegd: Halo iQ 
hoortoestellen zijn gemaakt 
voor het leven.



Halo iQ en TruLink zijn compatibel met iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone
6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad
Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini met 
Retina-display, iPad mini, iPod touch (5e generatie) en Apple Watch. Voor gebruik van 
Apple Watch is een iPhone 5 of hoger vereist. “Gemaakt voor iPod”, “Gemaakt voor 
iPhone”, en “Gemaakt voor iPad” houdt in dat een elektronisch accessoire speciaal 
is ontwikkeld om respectievelijk met iPod, iPhone of iPad te verbinden en dat dit 
door de ontwikkelaar is gecertificeerd naar de prestatiestandaard van Apple. Apple 
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de compliance daarvan 
met veiligheidsnormen en regelgeving. NB: het gebruik van dit accessoire met iPod, 
iPhone, iPad of Apple Watch heeft mogelijk invloed op de draadloze prestaties. 
Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch, FaceTime, Apple Watch en AppStore 
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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