Geniet van het
geweldige geluid
van het leven

Kwaliteitsgeluid
eenvoudig
gemaakt

Maak kennis met Oticon Geno
Een nieuwe lijn geavanceerde producten in de
basiscategorie

Een comfortabele hoorervaring
Automatische hoortechnologie met krachtige functies
Geweldige hoorprestaties, gemakkelijk
toegankelijk

Een product van de pioniers van
BrainHearing™

Oticon Geno is gebaseerd op onze geavanceerde
quad-core signaalverwerkingschip en combineert
een geweldige geluidskwaliteit met automatische
functies en een laag stroomverbruik. De nieuwe
Oticon Geno is de ideale baiskeuze voor een beter
gehoor, dankzij:

Bij Oticon gaat onze benadering van het gehoor
veel verder dan alleen het versterken van geluid.
Dit komt omdat “horen” in de hersenen gebeurt.
Dat is de reden dat hoortoestellen van Oticon
gericht zijn op het leveren van wat de hersenen
nodig hebben om gezond te zijn.
We noemen dit BrainHearing™.

•
•
•
•

Bewezen hoortechnologie
Breed scala aan discrete en krachtige uitvoeringen
Meerdere aanpasopties
Uitgebreid connectiviteitssysteem met
Streamer Pro

De automatische technologie in de kleine Oticon Geno
hoortoestellen ondersteunt uw cliënten actief door
een natuurlijkere en comfortabelere hoorervaring te
creëren.
Oticon Geno heeft een indrukwekkende
bandbreedte van 8 kHz en 15 frequentiekanalen
voor een goede geluidskwaliteit. Free Focus biedt
vier directionaliteitsstanden, waarmee uw cliënten
kunnen kiezen waarop ze hun gehoor willen focussen.
Dit helpt het verstaan van spraak te verbeteren,
vooral in lawaaiige omgevingen.
Geno feedback shield gebruikt geluid in tegenfase
en frequentieverschuiving om incidenten van
vervelend fluiten en feedback voor de drager radicaal
te verminderen.

Free Focus
Opti omni

Split Focus

Voorkant
Achterkant

Full Focus

Full Focus + LF*

Voorkant
Achterkant

Feedback Shield
Tegenfase

* LF = Lage Frequentie

Frequentieverschuiving

Gainmanager

Oticon ConnectLine™
- de alles-in-één geïntegreerde oplossing

Eenvoudige en persoonlijke aanpasopties
Help uw cliënten te genieten van de hoorervaring die ze willen
Zelfs als ons basisproduct biedt de nieuwe Oticon Geno
productfamilie u tal van manieren om de hoortoestellen
af te stemmen op de voorkeuren van uw cliënt. Alles
wordt gedaan via de bekende Genie aanpassoftware die
gebruik maakt van de bestaande FittingLink 2.0 voor
draadloze programmering.
De YouMatic functie heeft drie vooraf gedefinieerde
hoorprofielen met zeven stappen voor personalisatie,
waarmee u de hoortoestellen kunt aanpassen aan de
manier waarop uw cliënten het liefst horen.

Oticon Geno bevat ook vier optionele vooraf
geconfigureerde specifieke programma’s om extra
ondersteuning te bieden in moeilijke luistersituaties.

Specifieke programma’s

1

Muziek: behoudt de dynamiek om de
kwaliteit van de muziekweergave te
maximaliseren

2

Comfort: helpt hoge niveaus van
omgevingsgeluid en stressvolle situaties te
overwinnen

3

Grote groepen: verbetert de luisterfocus
voor gesprekken in rumoerige situaties

4

Presentatie: ontwikkeld om de drager te
helpen een presentator makkelijker te
verstaan

Haal het meeste uit Oticon Geno hoortoestellen
ConnectLine maakt alles mogelijk: het streamen van
telefoongesprekken, het genieten van één-op-één
communicatie, het kijken naar de tv zonder anderen te
storen, het luisteren naar muziek, het voeren van
videogesprekken en nog veel meer.
ConnectLine maakt gebruik van draadloze technologie
om streaming van hoge kwaliteit te garanderen. De
eenvoudige en intuïtieve Streamer Pro maakt naadloos
verbinding met een breed scala aan apparaten en kan
eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van uw
cliënten.
ConnectLine App is geoptimaliseerd voor iPhone® en
Android™-apparaten en de app kan gratis worden
gedownload bij de App Store® en Google Play™.

Mobiel

Telefoon

Microfoon

Mini-jack

PC

App

FM

Muziek

Ringleiding

Televisie

Afstandsbediening

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.

Oticon Geno – discretie en
luistercomfort

Voordelen
Het verstaan van
spraak

Stijlvol en krachtig

Eigenschappen

Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar in natuurlijke
kleuren die passen bij de huid of het haar en zijn
verkrijgbaar op twee prijsniveaus: Geno 1 en
Geno 2.

Luistercomfort

3 standen

Tri mode

Dual mode

Back dir*

●

Aanpasbandbreedte

8 kHz

8 kHz

Frequentiekanalen

15

15

Single compression

●

●

Binaurale coördinatie

●

●

Geno feedback shield

●

●

Lawaaimanagement

Modulatie

Modulatie

3 profielen, 7
personalisatiestappen

3 profielen, 3
personalisatiestappen

Adaptatiemanagement

Automatisch en
handmatig

Automatisch en
handmatig

Specifieke programma’s

4

4

Aanpasbanden

6

6

NAL-NL1+2, DSL v5.0

NAL-NL1+2, DSL v5.0

Connect [+]

●

ConnectLine App

●

●

DAI/FM

●

●

Aanpasmethoden
Connectiviteit en
accessoires

4 standen

Automatische regelaars

YouMatic
Personalisatie en
optimale
aanpassing

Oticon Geno 2

Free Focus

Geluidskwaliteit

Van de kleine CIC-modellen tot de immer populaire
miniRITE en krachtige BTE PP, de Oticon Geno familie
heeft veel te bieden aan uw cliënten. Oticon Geno bevat
zelfs ons Power FlexMould 105 luidsprekersysteem, dat
zowel voor RITE als voor miniRITE beschikbaar is.

Oticon Geno 1

ConnectLine**

* Beschikbaar met de ConnectLine App
** ConnectLine is niet beschikbaar met CIC

CIC

ITC

ITE HS

ITE FS

RITE
Power FlexMoulds

miniFit luidsprekers

miniRITE

RITE

miniBTE

BTE

BTE
Thin tubes

BTE PP
0,9 mm

RITE en BTE toestelkleuren

ITE toestelkleuren

C001
Beige

C002
Light Brown

C003
Medium
Brown

C004
Dark Brown

CO90
Chroma
Beige

C091
Silver Grey

C092
Steel Grey

RITE en BTE miniFit oorstukjes

C093
Chestnut
Brown

C063
Diamond
Black

Open dome

Bass dome

Power dome

GripTip

LiteTip

MicroMould

1,3 mm
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Oticon is part of the Demant Group.

