
Treed buiten de gebaande paden
Omgaan met onverwachte dingen in het leven, zoals spontane roadtrips of oude vrienden tegen het 
lijf lopen, vereist spontaneit en hoortoestellen die bij kunnen blijven. Naast verschillende RIC’s en 
AHO’s biedt het Blu-platform nu ook de meest geavanceerde hoortoestellen van Unitron tot nu toe, in 
verschillende IHO-stijlen. Nu hebben nog meer cliënten de vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen.

MET BLU KAN WEER GEHOOR WORDEN

GEGEVEN AAN GEWELDIGE ERVARINGEN

Blu-overzicht v3.0 A Sonova brand

Nieuw
Insera B

in-het-oor



Integra OS  
Het gaat om innerlijke schoonheid

Het Blu-platform wordt aangedreven door 
de Sonova PRISM™-chip (Processing 
Real-time Intelligent Sound Management) 
die twee keer meer geheugen biedt dan 
onze vorige chip.  
Blu draait op Integra OS; een bijzonder 
geavanceerd signaalverwerkingssysteem 
dat een ongeëvenaarde aangepaste, 
gepersonaliseerde en bevrijdende 
hoorervaring biedt.

Uw cliënten kiezen 
de ervaring, wij 
optimaliseren deze.
Als geluiden het hoortoestel binnenkomen, 
deelt Integra OS deze nauwkeurig in een 
van de zeven luisteromgevingen in: van een 
heel rustige omgeving tot complexe situaties 
met veel lawaai. Integra OS optimaliseert 
de luisterervaring vervolgens door deze aan 
de specifieke situatie van de cliënt aan te 
passen, waardoor de omgeving met één van 
de vele duizenden mogelijke combinaties 
samensmelt. 

Uw cliënten kunnen gaan waar de dag hen 
brengt, met functies die zijn ontworpen om 
spraak te kunnen versterken. AutoFocus 
360 stuurt in rumoerige, complexe 
luisteromgevingen de volgende functies aan: 
Speech enhancement, directionaliteit en de 
nieuwe dynamic noise reduction. Functies 
als soft speech lift en Spatial Awareness 
zorgen voor een heldere en comfortabele 
luisterervaring in rustige omgevingen.

HOORTOESTELLEN DIE ZICH A AN
UW PLANNEN A ANPASSEN

AutoFocus 360

Spatial 
Awareness

So� speech 
li�

Noise 
reduction

Speech 
enhancement

Zeer complex gehoorverlies

Eenvoudig gehoorverlies

Integra OS



HOORTOESTELLEN DIE ZICH A AN
UW PLANNEN A ANPASSEN

Het bovenstaande is alleen van toepassing op de draadloze modellen.

Personalisatie door middel van één druk op 
de knop
Uw cliënten kunnen hun hoorervaring verder personaliseren door de focus te verbeteren, spraak te 
versterken en achtergrondlawaai te verminderen met behulp van de app Remote Plus. Ze kunnen 
in de app ook vooringestelde handmatige programma’s selecteren die passen bij hun specifieke 
leefstijlen. En voor wijzigingen waarvoor uw expertise nodig is, kunt u met Remote Adjust nog 
meer parameters op afstand aanpassen, waaronder directionaliteit, ruisonderdrukking en meer. 
De flexibiliteit en het gemak voor uw cliënten wordt zodoende verhoogd, ongeacht of ze thuis of 
onderweg zijn. De app maakt eenvoudige aanpassingen mogelijk zonder dat cliënten uw winkel 
hoeven te bezoeken.

Meer verbonden dan ooit
Cliënten kunnen hands-free bellen en direct muziek, podcasts en andere media naar hun 
hoortoestellen streamen vanaf Bluetooth®-apparaten met Made For All-mogelijkheden. 
(Blu kan zelfs met twee verschillende apparaten tegelijkertijd verbinding maken!) 

De innovaties van Unitron op het gebied van 
hoorervaring helpen u om het hele hoortraject te 
optimaliseren en te personaliseren, vanaf de first fit en 
daarna. Onze innovaties op het gebied van hoorervaring 
bieden datagestuurde inzichten en functies voor 
continue zorg die ervoor zorgen dat cliënten het beste 
uit hun hoorzorgoplossingen kunnen halen.

ERVARING
IS ALLES



Al onze hoortoestellen op het Blu-platform zijn ontworpen  
met het oog op uiterlijk, comfort en gebruiksgemak.

Moxi B-312 
is onze kleinste RIC met 

directe connectiviteit en een 
traditionele 312 batterij

Moxi B-RT
is oplaadbaar met ringleiding

en directe connectiviteit

Insera B-312 NW O
is onze niet-draadloze 

omnidirectionele IHO met 
ringleiding

Insera B-10 NW O
is ons kleinste niet-draadloze 
omnidirectionele model met 

ringleiding

Moxi B-R
 is ons kleinste oplaadbare 

toestel met directe connectiviteit 

Powered by Blu 
 

Hoortoestellen zijn weergegeven op werkelijke grootte. 

Insera B-312
is ons draadloze IHO-model 
met directe connectiviteit

Stride B-UP
is onze Ultra Power AHO met directe 

connectiviteit, ringleiding en een 
traditionele 675 batterij

Stride B-PR
is ons kleinste oplaadbare AHO-
toestel met directe connectiviteit 

(oplader meegeleverd)

Moxi™ (Receiver-in-canal)

Stride™ (Achter het oor)

Insera™ (In het oor)



Kleuren van Moxi en Stride

Kleuren van Insera

Beige
(26)

Tan
(14)

Cocoa
(22)

Bruin
(28)

Zwart
(06)*

Platinum
(P6)

Pewter
(P7)

Charcoal
(P8)†

Sand
(R8)

Amber
(P2)

Espresso
(P4)†

*Alleen beschikbaar voor Insera 
B-312 en Insera B-10 IIC.

†  Espresso (P4) en Charcoal (P8) zijn niet 
beschikbaar voor Niveau 1-producten. 
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Super power Ultra power
Niet compatibel met  
Insera B-312 NW O & 
Insera B-10 NW O.

Moderate Power

Moxi-aanpasgidsen

Stride-aanpasgidsen

Insera-aanpasgidsen



In het kort

Beschikbaar op alle technologieniveaus
Sound stabilization Microfoonopties Innovaties op het gebied van hoorervaring
> AntiShock 2 > Adaptief directioneel* Prestaties volgen
> Wind control > Vast directioneel* > FLEX:TRIAL*
> Feedback manager > Vast breed directioneel* > Log It All
> Natural Sound Balance > Omni directioneel > Beoordelingen*

Continue zorg
Eenvoud en gemak Aanpassing > Coach*
> Remote Plus app* > First Fit workflow > Remote adjust*
> TV Connector* > Automatische Adaptatie Manager > FLEX:UPGRADE
> Remote Control* > Frequentie compressie 2
> PartnerMic* > Tinnitusmaskeerder Personalisatie
> RogerDirect* > MyMusic > Equalizer*
> DuoLink* > Handmatige programma’s > Helderheids- en comfortknoppen*
> Binaurale telefonie > IntelliVent > Optionele app programma’s*

> Ultra Power pre-sets*

Integra OS
Niveau 9 
Premium

Niveau 7 
Advanced

Niveau 5 
Standard

Niveau 3 
Essential

Omgevingsclassificatie Totaal aantal luisteromgevingen 7 6 4 2
Lawaai •
Gesprek in lawaai • •
Muziek • •
Rustig • • •
Gesprek in een kleine groep • • •
Gesprek in een grote groep • • • •
Gesprek in rust • • • •
Totaal aantal streamingomgevingen 2 2 2 2
Media spraak • • • •
Media muziek • • • •

Geluidsoptimalisatie  
en -prestaties 

AutoFocus 360 •
AutoFocus •
Dynamic noise reduction • •
Soft speech lift • • •
Spatial Awareness • • •
Pinna Effect • • • •
Speech enhancement • • • •
Noise reduction • • • •

Hardware kenmerken
Tap control* • • • •
Made For All directe connectiviteit* • • • •
Oplaadbaar* • • • •
Ringleiding* • • • •

Fijnafstelling kanalen 20 20 16 12

*De compatibiliteit hangt van de stijl van het product af.



Accessoires zijn niet compatibel met Insera-modellen die niet draadloos zijn.
Opladers en accessoires zijn niet op werkelijke grootte weergegeven.

Als complexe luisteromgevingen, zoals 
vergaderingen, gesprekken met omgevingslawaai of 
spreken op een afstand, bijzonder lastig zijn voor uw 
cliënten, kan een Roger™-microfoon uitkomst bieden. 

Beschikbare accessoires

Roger Select™

Roger On™

Oplader voor  
Moxi B-R en Moxi B-RT

Oplader voor  
Stride B-PR

Remote Control
Uw cliënt kan het 
volume discreet 
aanpassen en 
programma’s 

wisselen met de 
Remote Control.

PartnerMic
gebruiksvriendelijke 
reversmicrofoon die 
uitermate geschikt 
is voor een-op-een 

gesprekken in rustige
omgevingen. 

TV Connector
met TV Connector kunnen 
uw cliënten hun favoriete 

media draadloos en in 
stereo streamen.

Remote Plus app
De Remote Plus app werkt op 

iOS- en Android-smartphones. 
De app zorgt voor eenvoudige 

personalisatie binnen 
handbereik van uw cliënt. 

Scan om de Remote Plus app 
te downloaden.

iOS

Android



Het leven is onvoorspelbaar. 
Maar geweldig geluid hoeft dat niet te zijn.

Met de nieuwste generatie van automatische optimalisatie in Integra OS, verbeterde 
personalisatiemogelijkheden en naadloze connectiviteit zorgt u ervoor dat cliënten nu en in de toekomst 
de juiste versterking krijgen. Doordat cliënten erop kunnen rekenen dat hun hoortoestel ze altijd één stap 
voor is, kunnen ze elk moment volledig in zich opnemen, hun plannen zomaar omgooien en elke nieuwe 
situatie met zelfvertrouwen ingaan. Kortom ...

met Blu kan weer gehoor worden gegeven 
aan geweldige ervaringen.

Unitron biedt mensen levensverbeterende hoorervaringen die naadloos op hun 
levensstijl aansluiten. Een combinatie van onze geluidsbewerkingstechnologie, 
door ervaring gestuurde innovaties en intuïtief design zorgen voor ongeëvenaarde 
personalisatie en optimalisatie. Wij vinden dat iedereen hiervan moet kunnen 
genieten. Love the experience.™
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