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A Starkey® Hearing Technologies, 

SurfLink® vezeték nélküli kiegészí-

tőinek segítségével mindent meg-

hallhat, amit csak szeretne. Számos 

hallókészülékünkkel kompatibilisek, 

és zavartalan kapcsolatot biztosí-

tanak a különböző eszközök között. 

Ennek köszönhetően használatuk- 

kal akár zajos környezetben is  

zavartalanul beszélgethet.

A SurfLink kiegészítőkön be lehet 

állítani kedvenceket, személyre 

lehet szabni őket, könnyen kezel-

hetőek, így számtalan lehetőséget 

kínálnak arra, hogy használójuk 

életmódjának megfelelően 

igényeire szabja őket.

A vezeték nélküli 
élményért

A SurfLink termékek minden 
helyzetben és hallási környezetben 

megállják a helyüket

900 MHz



SurfLink
távirányító
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A SurfLink távirányítóval használata 

során mindössze egyetlen 

gombnyomással állíthatja a hangerőt, 

válthat a memóriák között vagy 

kapcsolhatja ki és be az átjátszási 

módot. Ezenfelül a SurfLink távirányító 

használatával:

• Szabadon eldöntheti, hogy a 
beállításokat csak egyik vagy mindkét 
hallókészülékére alkalmazza-e

• Elmentheti és könnyen elérheti 
a különböző hangkörnyezetekhez 
beállított memóriákat.

Könnyen és diszkréten 
állíthatja vele hallókészülékét



A SurfLink Media 2:

• Közvetlenül a hallókészülékébe 
továbbítja a multimédiás tartalmakat 
további párosítás vagy testen viselt 
átjátszó eszköz nélkül

• Lehetővé teszi, hogy olyan hangerőn 
hallgassa a bejövő hangokat, amilyenen 
szeretné, így megelőzhetők a hangerő 
körüli viták az Önnel egy szobában 
lévőkkel.

• Lehetővé teszi, hogy több, vezeték 
nélküli hallókészüléket viselő személy 
csatlakozzon egyazon eszközhöz.

• Kiküszöböli a más vezeték nélküli 
rendszerekre jellemző audiokésleltetést 
és az ún. „lip sync” problémákat.*

*A Nemzetközi Telekommunikációs Egyesület 

véleménye alapján a késleltetés észrevehetetlen 

mértékű.
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SurfLink 
Media 2

A SurfLink Media 2  egy 

„állítsd össze és feledkezz meg róla” 

típusú médiasugárzó eszköz, mely 

közvetlenül, vezeték nélkül továbbítja 

hallókészülékébe a tévé és az MP3 

lejátszó hangját.

A tökéletes  
médialejátszó



A SurfLink Mini Mobile használatával  

bármilyen, Bluetooth-ra alkalmas mobil- 

eszközt csatlakoztathat hallókészülékéhez,  

és fogadhatja vele hívásait. A SurfLink 

Mini Mobile adapter a SurfLink kihelyezett  

mikrofon 2-vel működtethető, mely 

az egyik legjobban bevált és pácienseink 

által legkedveltebb eszköz.

SurfLink 
Mini Mobile

Működése: 

Csatlakoztassa a Mini Mobile-t a SurfLink 

kihelyezett mikrofon 2-höz. Ezután bár- 

melyik, Bluetooth-kapcsolatra alkalmas 

telefon hívása átjátszható a hallókészülékbe.
SurfLink Mini Mobile 
adapter

SurfLink kihelyezett
mikrofon 2

SurfLink
Mini Mobile 
rendszer

A SurfLink Mini Mobile 
diszkrét és könnyen 
kezelhető .
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Apró és egyszerű megoldás 
a telefonhívások kezelésére



A SurfLink Mobile 2 kompakt mobil-
telefonhívás-továbbító eszköz,  
hallási segédeszköz, médiasugárzó 
és hallókészülék-távirányító egyben. 
A forradalmi JustTalk™ eljárást 
használva a Surflink Mobile 2 szabad 
kezet biztosít a mobiltelefon-beszél-
getésekhez, mivel a vezeték nélküli 
hallókészülékeket telefonmikrofon-

ként és hangszóróként használja:

• Mikrofon - A hallókészülék érzékeli 
a felhasználó hangját és elküldi 
a beszélgetőtársnak.

• Hangszóró - A Surflink Mobile 2 
a beszélgetőtárs hangját a páciens 
mindkét hallókészülékbe sugározza.

SurfLink 
Mobile 2

A SurfLink Mobile 2:

• Megkönnyíti a négyszemközti 
beszélgetést zajos környezetben

• Ideális értekezleteken  vagy 
csoportos helyzetekben

• Vezeték nélkül sugározza át a tévé  
vagy MP3 lejátszó hangját Bluetooth-
kapcsolaton keresztül  vagy 
audiokábel segítségével.

Mobiltelefon-átjátszó, 
multimédia-átjátszó és halló-
készülék-távirányító egyben
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SurfLink
kihelyezett 
mikrofon 2
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A SurfLink kihelyezett mikrofon 2  

a hangokat közvetlenül a hallókészü-

lékébe továbbítja. Mind párbeszéd, 

mind többszereplős beszélgetés esetén 

hasznos lehet: felcsíptethető a beszélge-

tőtárs ruhájára, vagy az asztal közepére 

helyezve segítheti a társalgást. Automa-

tikusan optimalizálja a mikrofon műkö-

dését annak elhelyezkedése alapján.

Diszkrét és könnyű kiegészítő 
eszköz a beszélgetések 
megkönnyítésére



A SurfLink termékek minden 

helyzetben és hangkörnyezetben 

megállják a helyüket, így 

Ön kapcsolatban maradhat 

azokkal, akik az Ön számára a 

legfontosabbak. 

Maradjon
kapcsolatban 
szeretteivel
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