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De G5 generatie
Optimaal verbonden voor  
het grootste luistercomfort.  

Een nieuwe verbinding

Een goede vriend is 
aangenaam gezelschap. 
De beste vriend stelt 
nieuwe maatstaven.

De nieuwe G5 technologie 
kent uw wereld en wil die 
samen met u beleven. 
Digitaal verbonden en 
individueel instelbaar 
begeleidt G5 u overal waar 
horen echt belangrijk is.

Horen – zonder 
compromissen

Download nu de  
Smart Direct app 

Ontdek de  
Smart Direct app 
en al zijn gemakkelijk 
aanpasbare functies.

NOW AT

De nieuwe G5 generatie

Samen met uw iPhone zorgt de 
Smart Direct app voor een bijzonder 
aangename luisterervaring. Na de 
installatie functioneert de app als 
een afstandsbediening voor uw 
hoortoestellen, of verandert deze in 
een stereo-hoofdtelefoon. Telefoon-
gesprekken en gestreamde muziek 
worden vanaf uw iPhone recht-
streeks overgebracht naar de 
hoortoestellen, zonder extra 
accessoires. 

De hier beschreven functies zijn afhankelijk van het model en het gekozen Tech Level. 

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle gebruik van 
deze merken door AS AUDIO-SERVICE valt onder een licentie-overeenkomst. Andere genoemde 
merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars.

iPhone is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere 
landen. Android is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

SIVANTOS BV
Wener von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer – Nederland

www.audioservice.nl
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De nieuwe  
G5 generatie
Geniet elke dag  
met al uw zintuigen. 

Occlumatic    Ook al biedt elke dag 
weer iets nieuws: het aangename geluid 
van uw eigen stem moet voor u altijd 
hetzelfde klinken. Na een korte training 
met hulp van uw audicien herkennen G5 
hoortoestellen de geheel individuele toon 
van uw stem en onthouden zij de signaal-
verwerking. Het resultaat: een natuurlijker 
geluid en meer vertrouwen in uw eigen 
stem en alles wat u zegt.

Vertrouwd helder – G5 hoortoestellen 
zorgen voor een natuurlijk waarneming van  
uw eigen stem.

Direct verbonden – G5 hoortoestellen 
bieden u tal van verbindingsmogelijkheden 
en draadloze audiostreaming.

Direct Audio Streaming    Het beste 
geluid ontvangt u in het oor: want met de 
iPhone en G5 Bluetooth®-technologie maken 
telefoongesprekken, muziek of meldingen van 
navigatiesystemen nu ook deel uit van uw 
individuele hoorervaring. De signalen worden 
rechtstreeks naar de hoortoestellen 
gestreamd. De optionele Smart Transmitter 
2,4 verbindt uw G5 hoortoestellen ook heel 
eenvoudig en zonder extra apparaten met uw 
tv of hifi-apparatuur.

SpatialSpot    In het leven gebeurt 
vaak veel tegelijk: in complexe hoor- 
situaties, in gesprekken met zaken- 
partners, of in gezelschap van vrienden 
wil niemand iets missen. Daarom richt de 
G5 technologie zich op uw belangrijkste 
gesprekspartner, maar staat ook specifiek 
andere signalen toe. Hierdoor kunt u zich 
volledig concentreren op uw conversatie, 
terwijl u niets hoeft te missen van 
datgene wat ineens van belang blijkt.

Uitgebreide focus – G5 hoortoestellen passen zich 
automatisch aan uw gesprekssituatie aan.

MotionSense    On the go: in 
combinatie met de smartphone en de 
Smart Direct app wordt het G5-hoortoestel 
een altijd attente metgezel. Met behulp van 
Bluetooth® staan de hoortoestellen altijd in 
verbinding met de bewegingssensoren van 
de smartphone en zorgen deze voor een 
allround waarneming tijdens het fietsen, 
joggen of autorijden. Als u de beweging 
onderbreekt, richt de G5 technologie zich 
automatisch op geluiden in uw directe 
omgeving.

Altijd mobiel – G5 hoortoestellen detecteren uw 
beweging en passen zich daarop aan. 
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