Discreet.
Persoonlijk.
Comfortabel.
In-Het-Oor hoortoestellen van Audio Service.

Voor u op maat

De ideale oplossing en
bijna onzichtbaar.
In-Het-Oor hoortoestellen
zijn bijzonder klein en
worden in de gehoorgang
gedragen. Omdat elke
gehoorgang net zo uniek
is als een vingerafdruk,
worden de hoortoestellen
voor u op maat gemaakt.

Doordat zij rechtstreeks in de gehoorgang
worden geplaatst, maken
IHO-toestellen effectief
gebruik van de oorschelp
(concha) en produceren
een vertrouwd, natuurlijk
geluidspatroon.

Nieuwste In-Het-Oor
hoortoestellen.
Met intelligente
G5 technologie.

Minuscuul formaat –
gigantisch geluid.
De nieuwe Icon G5
modelen.

Icon G5 Precise

Icon G5

Praktisch onzichtbaar
Optimaal in elke
luistersituatie: dankzij de kleine microfoon en
dunnere behuizing is de Icon G5 Precise het kleinste
hoortoestel van Audio Service. Het ontwerp zorgt
voor maximale discretie. Het grotere dynamische
bereik van de G5 technologie zorgt voor een
uitstekende luisterervaring. De nieuwe Icon G5 is
echt een wonder van geluid, die bovendien extra
punten scoort met optionele draadloze- en andere
praktische functies.

Precies goed voor elke
luistersituatie. De
hoortoestellen passen zich
automatisch aan - tijdens een
spel, in een gesprek, of als u
TV kijkt.

Sina G5

Vega G4

Klein en veelzijdig
Hallo familie, hallo
leven: klaar om elke seconde te genieten! De Sina
G5 verwent u met uitstekende geluidskwaliteit.
De optionele draadloze functionaliteit verbindt
uw hoortoestellen met andere apparatuur en de
programmeerbare drukknop is zeer gebruiksvriendelijk. De Vega G4 is net zo modern en
comfortabel met grotere versterking. Beide
modellen kunnen optioneel worden bediend via
een app of afstandsbediening.

Ida BT G5 – perfect
verbonden met
maximaal
luistercomfort.

Innovatief en uniek
In-Het-Oor hoortoestellen met Direct Streaming-technologie:
de Ida BT G5 laat u profiteren van alle moderne
verbindingsmogelijkheden. Comfortabel luisteren
naar alle media dankzij Direct Audio Streaming
via Bluetooth®: telefoongesprekken met uw
smartphone, muziek of TV-uitzendingen worden
rechtstreeks naar uw hoortoestellen overgebracht. Uw Ida BT G5 hoortoestellen
verbinden u met de hele wereld.

Hoortoestellen zijn weergegeven op ware grootte.

Ida BT G5

Ontdek de comfortabele
accessoires en alle functies voor
eenvoudige aanpassing.

Smart Key
De afstandsbediening voor het eenvoudig
instellen van programma's en het volume, zelfs
zonder draadloze functionaliteit.
Smart Mic (voor Ida BT G5)
De Smart Mic maakt Audio Streaming vanaf
elke Android smartphone mogelijk.
Smart Remote app
De app voor het direct aanpassen van
standaardinstellingen zoals programmakeuze,
volume en batterijstatus van uw Audio Service
hoortoestellen.
Smart Direct app (voor Ida BT G5)
Eenmaal geïnstalleerd op de smartphone wordt
de Smart Direct app een afstandsbediening
voor uw hoortoestellen – waarmee u rechtstreeks telefoongesprekken of gestreamde
muziek kunt overbrengen.

Download nu de
Smart Direct app

Intelligenter dan ooit

Geheel in de gehoorgang.
Minuscule meesterwerken met
de allernieuwste high-tech voor
perfect hoorcomfort– ze passen
zich automatisch aan elke
luistersituatie aan en maken
indruk, bijvoorbeeld met directe
audiostreaming van uw
smartphone of TV.

Individualiteit
De toestellen zijn
gefabriceerd met micron precisie en
individueel aangepast aan uw
gehoorgang. Afhankelijk van de
gewenste functionaliteit plaatsen we
vervolgens de benodigde technische
onderdelen en optimaliseren we deze
voor een briljante luisterervaring.

04-2019/ Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Kleuren kunnen variëren als gevolg van het drukproces.
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.
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