
Hear better. 
Smile more.



Laat uw gehoor 
weer lachen
Horen hoort bij het leven. Uw favoriete tv-programma’s en 
muziek, gesprekken voeren en lachen met de mensen waar 
u om geeft.

Heeft u een gehoorverlies, dan helpen de nieuwe Interton 
Ready hoortoestellen u om beter te verstaan. Zo kunt u weer 
contact maken met de mensen om u heen en activiteiten 
ondernemen die u leuk vindt.

Interton hoortoestellen zijn eenvoudig in gebruik en bieden 
veel waar voor uw geld. Praktisch en met alle functies die u 
nodig hebt: de hoortoestellen zijn speciaal ontworpen om 
u beter te laten verstaan, zonder gedoe. In elk hoortoestel 
van Interton zit de geteste en bewezen technologie van GN, 
één van de grootste hoortoestelfabrikanten ter wereld. U 
bent dus zeker van goede kwaliteit en geweldig geluid. Kies 
Interton hoortoestellen en hoor het geluk weer terugkomen.

Laat uw gehoor weer lachen

 Wat u kunt verwachten van onze Interton 
Ready hoortoestellen

    Geweldig geluid, waar u ook bent 
Geniet van de gesprekken en van uw favoriete geluiden, 
zelfs in rumoerige omgevingen.

    Blijvende kwaliteit 
Geteste en bewezen GN-technologie in een robuust 
toestel dat is beschermd met een nanocoating.

    Meer verstaan met minder gedoe 
De gebruiksvriendelijke hoortoestellen zijn Made for 
Apple. Met de nieuwe Interton Sound app kunt u uw 
geluidsbeleving aan uw eigen wensen aanpassen.

    Waar voor uw geld 
Wij streven altijd een kwaliteits hoortoestellen, 
gebaseerd op geteste en bewezen GN-technologie,  
voor een vriendelijke prijs.

    De hele dag comfort 
Een klein en ergonomisch toestel met een  
comfortabele pasvorm.







Maak contact met de 
mensen om u heen
Het klinkt misschien raar, maar u bent vaak niet de eerste 
die merkt dat u gehoorverlies heeft. Vaak zijn het de 
mensen om u heen die het eerder weten dan u. Ze moeten 
vaker herhalen wat ze zeggen, u praat steeds luider of ze 
zien dat u zich minder dan voorheen in gesprekken mengt. 
Ze hebben allemaal graag contact met u om samen met u 
te genieten van het leven. Waarom zou u niet meedoen in 
plaats van u terug te trekken?

Onze nieuwe Interton Ready hoortoestellen maken het 
mogelijk om deel te nemen aan gesprekken, zelfs in 
een luidruchtige omgeving. Dankzij hun geïntegreerde 
directionaliteit hoort u altijd waar de geluiden vandaan 
komen. U kunt zelfs uw luisterprogramma’s aanpassen aan 
specifieke omgevingen, zoals een druk restaurant of café, 
een drukke familiebijeenkomst, een winderig fietstochtje of 
een stadswandeling.

Wij bieden u overigens meer dan alleen geluidsversterking. 
Heeft u last heeft van een ongewenst geluid in uw oren
(tinnitus), dan helpt de nieuwe Interton Tinnitus Sound 
Generator om dit irritante geluid te maskeren of minder 

opvallend te maken.

Bent u klaar om beter te kunnen verstaan en meer te 
lachen? Met de nieuwe Interton Ready is het aanpakken 
van uw gehoorverlies eenvoudiger dan u denkt.



U bent niet alleen
Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem. Meer dan 
400 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een 
vorm van gehoorverlies.

En toch zegt u: ‘Ik ben niet echt het type mens dat een 
hoortoestel draagt.’ Alleen zijn die types tegenwoordig 
anders dan dat u zich misschien herinnert. Het is zelfs zo
dat het dragen van een hoortoestel tegenwoordig net zoiets 
is als het dragen van een bril of trendy draadloze oortjes.

Vergeet de grote apparaten die mensen vroeger achter hun 
oren droegen! De nieuwe Interton Ready hoortoestellen zijn 
zó klein en onopvallend dat mensen ze niet eens zien zitten 
achter uw oren. Ze wegen nog minder dan 2 gram en zijn dus 
letterlijk zo licht als een veertje. De kans is groot dat zelfs ú 
vergeet dat u ze draagt.

Verder zijn ze zó comfortabel, dat u ze de hele dag door 
kunt dragen. Onze hoortoestellen kunt u achter of in 
uw oor dragen, net wat u het fijnste vindt. De perfecte 
hoortoestellen zetten u weer midden in het leven, zonder dat 
er iets is dat u nog tegenhoudt.

Waarom nog langer wachten?

Mensen met gehoorverlies wachten gemiddeld 7 jaar 
voordat ze op zoek gaan naar een oplossing. Bedenk eens 
hoeveel woorden en geluiden u in die jaren gemist heeft. 
Laat dus niet nog meer kostbare tijd verloren gaan. Kies 
hoortoestellen van Interton en neem weer deel aan het 
leven. Hoe goed klinkt dat?





Geweldig geluid in 
elke situatie

Geniet van gesprekken 
en van de geluiden die u 
zo graag hoort, zelfs in 
rumoerige omgevingen.

Duurzame 
kwaliteit

Geteste en bewezen 
GN-technologie 
in een robuust 
toestel dat is 
beschermd met een 
nanocoating.

Meer verstaan 
met minder gedoe

Gebruiksvriendelijk 
hoortoestellen die u 
kunt bedienen vanaf uw 
smartphone.

 

De hele dag comfort
Klein en ergonomisch toestel met 
een comfortabele pasvorm.



Ontworpen voor 
het echte leven
De nieuwe Interton Ready hoortoestellen bieden een 
geweldig geluid in elke situatie. Ze hebben een nanocoating 
die ze beschermt tegen vocht en vuil. Het ergonomisch 
ontwerp maakt ze comfortabel om te dragen en ze zijn 
verkrijgbaar in meerdere modellen en kleuren. Wordt het 
geen tijd om eens met een hoorspecialist te praten over de 
beste hooroplossing voor u?

Niet kapot te krijgen

Aan de buitenkant bestand tegen een actieve levensstijl, aan 
de binnenkant voorzien van de nieuwste technologie. Alle 
Interton hoortoestellen bevatten de geteste en bewezen 
technologie van GN.

De nieuwste hoortechnologie laat u weer in het moment 
leven en geeft u het plezier terug.



 Wat de Interton Sound app u biedt:

    Voorkom gedoe met uw hoortoestel in het openbaar 
en gebruik de app om uw geluid en volume aan te 
passen.

    Wissel tussen vooraf ingestelde luisterprogramma ś 
voor de beste geluidsbeleving in elke situatie.

    Personaliseer uw luisterprogramma ś en maak ze 
speciaal op maat voor omgevingen waar u vaak komt.

    Gebruik ‘Mijn hoortoestel zoeken´ om uw 
hoortoestellen op te sporen als u ze kwijt bent. Zou 
het niet geweldig zijn als uw sleutels of smartphone 
deze functie ook zouden hebben?

Uw smartphone 
houdt van Interton
U telefoneert, bekijkt het weerbericht en gebruikt de 
routeplanner via uw smartphone. Vanaf nu kunt u met uw 
smartphone ook uw hoortoestellen bedienen.

Interton hoortoestellen kunt u in combinatie met de meeste 
Android en iOS smartphones gebruiken.

Interton Ready is Made for Apple

Met Interton hoortoestellen maakt u niet alleen verbinding 
met mensen, u haalt ook meer uit uw Apple-apparaat.

U kunt met uw Interton Ready 
hoortoestellen veel meer leuke en 
handige dingen doen dan u zou 
denken. Stream telefoongesprekken, 
video’s, muziek, audioboeken, 
sportverslagen en podcasts, 
rechtstreeks vanaf uw iPhone 
naar uw hoortoestellen. U kunt 
uw hoortoestellen als draadloze 
hoofdtelefoon gebruiken, met een 
geweldige geluidskwaliteit.
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Stream geluid 
rechtstreeks naar 
uw hoortoestellen
U kunt uw Interton hoortoestellen ook gebruiken om 
geluid en entertainment draadloos te streamen. Met onze 
draadloze accessoires streamt u geluiden van uw TV of 
van een spreker op een bijeenkomst rechtstreeks naar uw 
hoortoestellen. Maar er is nog veel meer mogelijk.

TV streamer

Ontvang kristalhelder geluid vanaf uw TV, 
stereo of computer rechtstreeks in uw 
hoortoestellen. U heeft hier geen extra 
apparaten meer voor nodig.

Micro Mic

Klik hem op de kleding van uw 
gesprekspartner, zodat u in rumoerige 
omgevingen meer verstaat. De Micro 
Mic streamt spraak rechtstreeks naar uw 
hoortoestellen tot wel 25 meter afstand.

Multi Mic

Heeft dezelfde functies als de Micro Mic én 
kunt u gebruiken als tafelmicrofoon, zodat 
u alle sprekers aan tafel kunt verstaan. 
Ideaal voor een familiefeest of een zakelijke 
bijeenkomst. De Multi Mic is ook compatibel 
met FM-systemen, heeft een luisterspoel én 
een line-in.

Telefoonclip+

Stream gesprekken en muziek rechtstreeks 
naar uw hoortoestellen vanaf een 
smartphone met Bluetooth. Download 
ook onze Interton Sound app om uw 
hoortoestellen te bedienen.

Afstandsbediening

Wijzig eenvoudig het volume en de 
programma’s van uw hoortoestellen en 
bedien de andere accessoires, zoals de TV 
streamer, Multi Mic en Micro Mic.



Net zoals met een nieuwe bril, heeft u ook tijd nodig om te 
wennen aan het dragen van een hoortoestel. De meeste 
mensen hebben 2 tot 3 maanden nodig om aan hun eerste 
hoortoestel te wennen. Maakt u zich geen zorgen en geef 
niet op, want die tijd en moeite levert u iets heel moois op.

Bereid u voor om weer beter te verstaan.
Een paar tips om u te laten wennen aan uw Ready’s

Wees er op voorbereid dat het tijd kost om te wennen aan 
al het geluid en lawaai om u heen. Als u gewend bent om 
niet alles te horen, is het natuurlijk niet vreemd dat u moet 
wennen als u opeens alles weer hoort. Dat is volkomen 
normaal.

Geef niet op. Omdat uw hersenen weer moeten wennen 
aan alle geluiden, kost het wat tijd om te wennen aan een 
hoortoestel. Nogmaals, maakt u zich geen zorgen, dit is 
normaal. Net zoals dat u fietsen niet verleert, zult u met 
wat doorzettingsvermogen al gauw de draad van het 
horen weer oppakken.

Draag uw hoortoestellen overdag zo veel mogelijk, zelfs 
als u alleen thuis bent.

Begin met rustige situaties en werk toe naar wat meer 
rumoerige omgevingen.

Laat u door de app ondersteunen en begeleiden. Volg de 
‘Introductie’ in de Interton Sound app.

Onthoud dat voor beginners een aantal dingen een beetje 
vreemd zijn. Zo kunt u bepaalde geluiden te hard vinden 
klinken. Misschien wordt u in het begin wat moe, omdat 
uw hersenen hard werken om alle nieuwe informatie te 
verwerken. Dit is allemaal heel normaal. Gewoon volhouden. 
Uw hersenen zullen zich snel aanpassen, zodat u alles weer 
beter verstaat. Heeft u in de tussentijd nog vragen, neem 
dan contact op met uw hoorspecialist.

Wennen aan uw 
nieuwe Intertons





Interton. Onderdeel van iets groters.

Interton is opgericht in Duitsland in 1962 en is nu onderdeel 
van GN, een bedrijf dat als doel heeft om het leven beter 
te laten klinken dankzij intelligente hooroplossingen. Beter 
verstaan maakt dat u zich u meer betrokken, verbonden en 
in controle voelt dan u ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Wij zijn het enige bedrijf ter wereld met audiotechnologie 
voor de medische, de professionele én de 
consumentenmarkt onder één dak. Onze kennis over het 
gehoor en het menselijk oor is daarom ongekend.

Bent u klaar om beter te kunnen verstaan en meer te lachen?

Ga naar www.interton.com
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