
Horen met 
onbeperkte 
vrijheid.
Met de Mood Li-Ion G5.



De krachtige combi 

Voor uw nieuwe 
hoorervaring. 
 
Mensen willen vrijheid. 
Waaronder de vrijheid om 
in verbinding te staan 
met de wereld, waar of 
wanneer dan ook. 
Dat fantastische gevoel 
om het leven in al zijn 
verscheidenheid op een 
andere manier te horen. 
En om alle tijd van de 
wereld te hebben om van 
deze ervaring te genieten. 
Die tijd is gekomen.

Meer informatie



Intelligente verbinding met 
een krachtige oplaadbare 
batterij– de Mood Li-Ion G5.

Verbinding via Bluetooth®    
G5 technologie verandert uw Mood Li-Ion 
G5 in een draadloze hightech hoofd- 
telefoon: telefoongesprekken, muziek of 
navigatie-instructies worden rechtstreeks 
van de iPhone naar het hoortoestel 
gestreamd, met ondersteuning van Android 
dankzij de Smart Mic. De optionele Smart 
Transmitter 2,4 verbindt uw G5 hoor- 
toestellen eenvoudig en zonder extra 
accessoires met uw TV of geluidsinstallatie.



Moderne lithium-ion technologie    
Uw Mood Li-Ion G5 biedt briljante 
geluidskwaliteit met complete 
streamingfunctionaliteit. Wel 19 uur lang! 
Na slechts 30 minuten inductief opladen, 
kan de batterij weer 7 uur mee. Volledig 
opladen duurt 4 uur. Dit is ook goed voor 
het milieu, omdat de batterijen nooit 
hoeven te worden vervangen.

Batterijen vervangen is niet 
meer nodig – de lithium-ion 
batterij gaat extra lang mee 
en is milieuvriendelijk.



De G5 generatie
Optimaal verbonden voor 
maximaal hoorcomfort. 

Geavanceerde geluidsafstelling     
Goede communicatie is essentieel! De 
Mood Li-Ion G5 past zich intelligent aan 
elke luistersituatie aan. Hij activeert de 
allround-waarnemingsfunctie of richt zich 
op uw belangrijkste gesprekspartner, 
zelfs in moeilijke gesprekssituaties. 
Bovendien leert de Mood Li-Ion G5 de 
toon van uw eigen stem kennen en zorgt 
het hoortoestel ervoor dat uw stem zo 
natuurlijk en aangenaam mogelijk klinkt.



Download the  
Smart Direct app now

Intelligent.   
En net zo uniek
als u.

Smart Li-Ion Power
Zodra de hoortoestellen met lithium-ion 
batterij in het laadstation worden geplaatst, 
begint het laadproces. De hoortoestellen 
worden tegelijkertijd gedroogd. 

Smart Mic
De Smart Mic maakt audiostreaming vanaf elke 
Android smartphone mogelijk.

Smart Direct app 
Eenmaal geïnstalleerd op de smartphone wordt 
de Smart Direct app een afstandsbediening 
voor uw hoortoestellen– waarmee u recht-
streeks telefoongesprekken of gestreamde 
muziek kunt overbrengen.



Mood Li-Ion G5

Verbonden met alle media en een 
superlange gebruiksduur!     De 
Mood Li-Ion G5 maakt draadloos 
verbinding met uw smartphone, tv of 
geluidsinstallatie. Geen gedoe meer met 
batterijen vervangen, want de lithium-ion 
batterij zorgt duurzaam voor energie. Met 
de nieuwe G5 technologie past de Mood 
Li-Ion G5 zich aan elke luistersituatie, elke 
persoon in het gesprek en uw eigen stem 
aan. Dat klinkt geweldig, zult u zeggen. 
En hij gaat maar door– dankzij de 
krachtige lithium-ion batterij.
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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.

SIVANTOS BV
Wener von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer – Nederland

www.audioservice.nl


