Verbinden met mensen
Philips HearLink helpt je spraak helderder en
makkelijker te horen, zelfs in rumoerige
omgevingen. Dit betekent dat je effectiever
kunt communiceren in uitdagende situaties,
waardoor sociale gelegenheden leuker en
ontspannender zijn.

HearLink

Als je beter
luistert,
ben je beter
verbonden.

Verbinden met de wereld
Philips HearLink werkt met je mobiele telefoon,
televisie, het internet en andere slimme
apparaten. Je verliest dus nooit het contact
met de rest van de wereld.
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Ware grootte

Hoe wij jou helpen beter
te luisteren

Philips HearLink
helpt je het volledige
potentieel van jouw
oren te benutten.
Zodat je beter kunt
luisteren en verbindt
met wat belangrijk is.

Philips HearLink maakt gebruik van baanbrekende SoundMap technologie. Deze innovatie
ondersteunt je bij het horen van de geluiden om
je heen, zodat je echt kunt luisteren en verbinding met jouw omgeving kunt maken.

Hoor beter de hele dag door
Met Philips HearLink hoef je de batterij niet om
de paar dagen te vervangen*. Laad ze gewoon
’s nachts op en wordt wakker voor een hele dag
beter luisteren.

SoundMap Amplification
Verbetert de helderheid en hoorbaarheid van
alle geluiden die je eerder mistte, waaronder
spraak.

SoundMap Noise Control
Vermindert achtergrondlawaai en maakt het
eenvoudiger spraak te verstaan op rumoerige
plekken.

Verbind met de wereld
Onze innovatieve SoundTie technologie verbindt
jou met je vrienden en familie op afstand en met
je favoriete muziek en entertainment:
•• Verbind je iPhone oproepen rechtstreeks met je hoortoestel of je Android™
telefoon via de Philips AudioClip

Hoor beter
in de stijl die bij jou past
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•• Stream het geluid van muziek, films
en radio rechtstreeks vanaf je iPad®,
iPhone® en iPod® en vanaf je televisie via
de Philips TV Adapter
•• Gebruik de Philips HearLink app op je
smartphone om het volume te regelen,
je luisterprogramma te veranderen, je
hoortoestel te vinden, je batterijstatus
te controleren en meer.

We hebben Philips HearLink ontworpen rondom
jou en jouw specifieke behoeften en smaak.
Omdat ieders gehoorverlies anders is, hebben we
een variëteit aan modellen. Onze hoortoestellen
zijn robuust en betrouwbaar genoeg voor de
meeste dagelijkse activiteiten. En ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, passend bij je haar- en
huidtint.

Vraag je hoorzorgprofessional
om meer informatie over Philips
HearLink hoortoestellen of bezoek
onze HearLink website op
hearingsolutions.philips.com

Ga naar hearingsolutions.philips.com/compatibility voor meer
informatie over compatibiliteit.
App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en
het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Apple, het
Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

*Oplaadbare optie is alleen beschikbaar voor de HearLink miniRITE T R.

