
Een sterke 
partner aan
uw zijde.
Achter-het-oor-hoortoestellen
van Audio Service.



Uw beste metgezel

Eenvoudige bediening,  
tal van opties. 
 
Ons uitgebreide 
assortiment achter-het-oor-
hoortoestellen (AHO) biedt 
voor elk hoorvermogen de 
juiste ondersteuning. De 
krachtige hoortoestellen 
kunnen op verschillende 
manieren worden gebruikt. 
U kunt het type, de kleur en 
de functies selecteren op 
basis van uw voorkeuren.  

 AHO-hoortoestellen 
worden discreet achter het 
oor gedragen, zijn zeer 
comfortabel en gemakkelijk 
te bedienen.



De nieuwe 
AHO-hoortoestellen
Met de nieuwste  
G5 technologie..

G5 hoortoestellen passen 
zich automatisch aan uw 
geluidssituatie aan.

Een ongeëvenaarde geluidservaring   Een 
grote verscheidenheid aan geluiden beïnvloedt 
het dagelijks gehoor: omgevingsgeluiden op 
straat of windruis als u op de fiets zit. Met onze 
G5 AHO-hoortoestellen kunt u alles gemakkelijk 
horen, zelfs in lawaaiige omgevingen. Ook 
gesprekken kunt u met vertrouwen aangaan: met 
onze hoortoestellen kunt u zich gemakkelijk 
concentreren op uw gesprekspartner, maar hoort 
u toch wat er in uw omgeving gebeurt. 



Met G5 hoortoestellen 
klinkt uw eigen  
stem volkomen 
natuurlijk.

Aangenaam vertrouwd    Het leven zit vol 
verrassingen. Vooral tijdens gesprekken met vrienden 
moet het aangename geluid van uw eigen stem voor u 
altijd hetzelfde klinken. Onze G5 AHO-hoortoestellen 
leren de toon van uw stem en zorgen ervoor dat u 
deze zo aangenaam mogelijk waarneemt. Voor 
iedereen die wil genieten van hoorcomfort zonder de 
noodzaak om batterijen te vervangen, hebben we de 
DUO Li-Ion G5: De unieke lithium-ion-batterij biedt u 
bijna onbeperkte mogelijkheden om uw dagelijks 
leven vorm te geven.



XS G4 DUO G5DUO Li-Ion G5 P G5 HP G4

Optimaal verbonden 
voor maximaal 
hoorcomfort.

Ons assortiment AHO-hoortoestellen

Optimaal verbonden    Dankzij de intelligente 
G5 technologie worden onze AHO-systemen 
draadloze hightech hoofdtelefoons, waardoor ze 
ongekende vrijheid bieden: telefoongesprekken, 
muziek of GPS-instructies worden rechtstreeks van 
de iPhone naar uw hoortoestellen gestreamd, terwijl 
de Smart Mic Android ondersteunt. De optionele 
Smart Transmitter 2,4 verbindt uw G5 hoortoestellen 
eenvoudig en zonder extra accessoires met uw tv of 
geluidsinstallatie.



NOW AT

Download nu de  
Smart Direct app now

Ontdek de comfortabele 
accessoires en alle 
functies voor eenvoudige 
aanpassing.  

Smart Key
De discrete afstandsbediening voor het 
eenvoudig instellen van programma's en het 
volume, zelfs zonder draadloze functionaliteit.

Smart Mic
De kleine Smart Mic maakt o.a. audiostreaming 
vanaf Android smartphones mogelijk.

Smart Remote app + Smart Direct app
De praktische apps maken een eenvoudige 
bediening van de standaardinstellingen zoals 
programmakeuze en volume via de smartphone 
mogelijk. U kunt ook rechtstreeks muziek of 
telefoongesprekken naar de G5 hoortoestellen 
streamen via de Smart Direct app.

Smart Transmitter 
De optionele Smart Transmitter 2,4 verbindt uw 
G5 hoortoestellen ook heel eenvoudig en zonder 
extra apparaten met uw tv of geluidsinstallatie.



 Batterij vervangen is 
niet nodig – de lithum-ion 
batterij gaat tot wel 19 uur 
mee.

DUO Li-Ion G5

Krachtig en duurzaam      Met een 
lithium-ion-batterij biedt de DUO Li-Ion G5 u 
duurzaam hoorcomfort met de beste 
geluidskwaliteit, zonder dat u de batterijen 
hoeft te vervangen. Via Bluetooth® kunnen de 
hoortoestellen draadloos worden aangesloten 
op uw smartphone, tv of geluidsinstallatie. 
Zelfs in complexe luistersituaties hoeft u niets 
te missen: de G5  technologie richt zich op uw 
belangrijkste gesprekspartner, zonder het 
omgevingsgeluid volledig te onderdrukken.  



SIVANTOS BV
Wener von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer – Nederland

www.audioservice.nl
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De hier beschreven functies zijn afhankelijk van het model en het gekozen Tech Level. 

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle gebruik van 
deze merken door AS AUDIO-SERVICE valt onder een licentie-overeenkomst. Andere genoemde 
merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars.

iPhone is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere 
landen. Android is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.


