Gemaakt voor een
actief leven
Zeer goede geluidskwaliteit,
oplaadbaarheid en connectiviteit
in één complete oplossing

In contact blijven met de
dingen die je belangrijk vindt

Horen brengt ons in contact met de wereld om
ons heen. Het laat ons lachen met vrienden bij
een heerlijke maaltijd. Een route vinden als we
verdwaald zijn op een spannend avontuur. En
de emotie in onze favoriete liedjes voelen.
Het is belangrijk als u onderweg bent,
naar muziek luistert of een belangrijk gesprek
voert dat u zich geen zorgen hoeft te maken
over de prestaties van uw hoortoestellen.
Ze werken gewoon.
De nieuwe Oticon Ruby biedt de beste geluidskwaliteit in Oticons essential categorie en zit vol
handige functies:
• De eenvoudig te gebruiken oplader levert een
volle dag lading in slechts enkele uren.
• Bluetooth® Low Energy verbindt u met een
breed scala aan smartphones, televisies en
computers.
• Het nieuwe SuperShield feedbackmanagementsysteem voorkomt fluiten
voordat het zich voordoet, zodat u
van speciale momenten kunt genieten zonder
onderbrekingen en zonder onnodig de
aandacht op uw hoortoestellen te vestigen.

WIST U DAT?
Met Oticon Ruby kunt u uw dagelijkse
activiteiten voortzetten zonder u zorgen
te hoeven maken over feedback of gefluit
van de hoortoestellen.

Help uw hersenen met
BrainHearing™ technologie
Het verbeteren van uw gehoor heeft vele positieve
effecten. Bij behandeling van gehoorverlies is
bewezen dat het de kwaliteit van leven verbetert
op veel manieren, waaronder gemakkelijker
luisteren, beter spraakverstaan en zelfs betere
geestelijke gezondheid.*
* Bron: Better Hearing Institute, www.betterhearing.org

WIST U DAT?
U kunt uw hoortoestellen snel opladen. Slechts
30 minuten geeft u tot zes uur energie.

Gemaakt voor speciale
momenten
Voorkomt fluiten voordat het optreedt
U kent misschien wel de schaamte veroorzaakt
door fluitgeluiden uit uw hoortoestellen
wanneer u iemand knuffelt, als u een telefoon
tegen uw oor houdt of gewoon in uw auto zit.
Oticon Ruby introduceert het nieuwe
SuperShield feedbackmanagementsysteem dat
fluiten voorkomt voordat het zich voordoet om
de geluidskwaliteit en de ervaring met uw
hoortoestel te verbeteren.
Een hele dag energie in drie uur
Ervaar de vrijheid om te bewegen en u te richten
op wat het belangrijkst is voor u met inductief
opladen. Plaats uw hoortoestellen in de intuïtieve, eenvoudig te gebruiken oplader voor een
volledige dag energie in slechts drie uur.

Even snel laden zorgt voor zes uur energie in
slechts 30 minuten.
Een keuze uit uitvoeringen en functies
• SuperShield feedbackmanagementsysteem
• 5 kleuren
• Oplaadbare optie
• Compatibel met de
Oticon ON App

Gemaakt om uw leven
eenvoudiger te maken

Maak contact met de mensen om u heen
Oticon Ruby gebruikt 2,4 GHz Bluetooth® Low
Energy-technologie* zodat u video’s kunt kijken,
muziek kunt streamen, telefoongesprekken
kunt voeren en nog veel meer – alles via uw
hoortoestel. U kunt Oticon Ruby koppelen met
meerdere TV Adapters en de Oticon ON App
gebruiken om te streamen vanaf elke televisie
terwijl u door uw huis beweegt voor een vrijwel
naadloze ervaring.
Bedien uw hoortoestellen vanaf uw
smartphone
Met de Oticon ON App kunt u het volume aanpassen, instellingen wisselen en het batterijniveau controleren vanuit de palm
van uw hand. De app beschikt ook over
de handige "Zoek mijn hoortoestellen" functie
en HearingFitness™, een hulpmiddel dat uw

voortgang met betrekking tot uw hoordoelen
bijhoudt en weergeeft.

WIST U DAT?
Met de Oticon ON App
kunt u hoortoestelinstellingen
wijzigen vanaf uw smartphone.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere
landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google
Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
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Neem contact op met uw hoorzorgprofessional:

oticon.global/oticon-ruby

