Beyninizin çalışma şeklini
destekleyerek size eksiksiz bir
ses sahnesi sunar

Şimdi daha fazlasını
isteme zamanı

Beynin için daha azı yeterli değil
Çevrenizde olup bitenleri daha fazla duymanın
ne kadar harika olacağını hiç düşündünüz mü?
Fakat bu geleneksel işitme cihazlarıyla mümkün
değil, çünkü bu cihazlar yalnızca önden gelen
konuşmaya odaklanmak üzere tasarlanmıştır ve
işitme kaybını tedavi etmenin ideal yolu değildir.
Bu kadar sınırlı bir ses sahnesi ile konuşmaları
takip etmek zorlaşır. Ve doğal olarak işitme için
hayati önem taşıyan arka plan seslerini duymak
neredeyse imkansızdır. En önemlisi sınırlı bir ses
sahnesi, beyninizin ihtiyaç duyduğu ses bilgisini
almasını engeller.

Beyninizin daha fazlasına ihtiyacı var
Etrafınızdaki ses sahnesi gittiğiniz her yerde
öngörülemeyen şekillerde sürekli değişir. Ve
konuşmadan çok daha fazla bir zenginlik içerir.
Yani beyniniz tüm bu karmaşıklıkla başa çıkacak
ve ondan anlam yaratacak şekilde
evrimleşmiştir.
Oticon’da beyni daha iyi anlamaya ve beyni
destekleyen teknolojiler geliştirmeye
odaklanıyoruz. Yeni araştırmalar bize, beynin
sesleri doğal olarak anlamlandırmak için tam ses
sahnesine erişmesi gerektiğini söylüyor.*
BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Beyninizle duyarsınız, kulaklarınızla değil.
Kulaklarınız sesleri yakalar, böylece beyniniz
onları tanımlayabilir, konumlandirabilir ve
hangilerini dinleyeceğine karar verebilir.

*O’Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

Oticon More™
Beyninizi desteklemek
için tasarlanmış bir
işitme cihazı

Oticon More, tüm zenginliğiyle tam ses
sahnesini deneyimlemenizi sağlar
Oticon More, BrainHearing™ felsefemizin
somutlaşmış halidir. Bu, beyninizin eksiksiz ses
sahnesine erişimi sağlanarak desteklendiği
anlamına gelir.
Şimdiye kadarki en akıllı mikroçipimiz – Polaris™
– Oticon More’un çığır açan yeni bir teknolojiyi
kullanmasını sağlar: Deep Neural Network – Derin
Nöral Ağ. Bu, beynin çalışma şeklini taklit eder
ve her tür sesi en ince ayrıntısına kadar tanımayı
öğrenir – böylece nasıl ses çıkarmaları
gerektiğini bilir.
Sonuç olarak net, eksiksiz ve dengeli bir ses
sahnesinde tüm sesler daha doğal şekilde temsil
edilir – dolayısıyla her dinleme durumunda
eskisine göre daha fazla konuşma anlarsınız.

Deep Neural Network tarafından
desteklenmektedir
DNN, gerçek hayattan 12 milyon ses sahnesi ile
eğittiğimiz bir teknolojidir. Bu yerleşik zeka, her
bir sesin ayrıntılı ve net bir şekilde iletilmesini
sağlar.

Daha az çabayla daha
fazlasını duyun

Beyninizin işini çok daha kolaylaştırdığı
kanıtlanmıştır
Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Oticon More seslerin
beyin içinde % 60`a kadar daha net algılanmasını
sağlıyor.* Bu da Oticon More ile çevrenizdeki sesleri
duymanın ne kadar kolaylaştığını kanıtlamaktadır.
Aslında şimdiye kadarki en iyi işitme cihazımızla
karşılaştırıldığında, söylenenlerin % 15 daha
fazlasını duyacak ve anlayacaksınız, bu da
sonrasinda daha fazlasını hatırlamanıza yardımcı
olacaktır.*
*S
 anturette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020).
Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.

Birden [masadaki] herkesle
sohbet etmeye başladım.
Etrafımda olanları
duyabildim. Hem de çok
rahat bir şekilde.
Ketty, Oticon More kullanıcısı

Normalde tepki vermeyeceğim daha
birçok “küçük” ses varmış […].
Lone, Oticon More kullanıcısı

Bu işitme cihazlarındaki ses
kalitesinin inanılmaz derecede iyi
olduğunu düşünüyorum.
Arka plandan gelen sesleri
kaybetmeden sohbetlere katılmak
daha kolay oldu.
Berit, Oticon More kullanıcısı

Bu görüşler, yalnızca ilgili kişinin görüşünü temsil etmekte
olup başkalarının deneyimlerini temsil etmezler. Görüşlerin
alınması için ödeme yapılmamıştır ve bunlar başka herhangi
bir kişinin gelecekteki performansının veya başarısının
göstergesi olamazlar.

Favori cihazlarınıza
bağlanın
Oticon More ile en sevdiğiniz cihazlardan yüksek
kaliteli ses akışının keyfini çıkarabilirsiniz.

Doğrudan iPhone® ve Android™’den ses akışı
Doğrudan iPhone, iPad® ve Android cihazlardan
yüksek kaliteli ses akışı keyfini çıkarın.*
Herhangi bir akıllı telefondan eller serbest
şekilde arama yapın
Herhangi bir modern akıllı telefondan eller serbest
olarak arama yapmak için ConnectClip’i kullanın.
TV’nizden ses akışı yapın
Oticon’un TV Adaptörü ile sesi doğrudan TV’nizden
aktarabilirsiniz.
Uzak bir mikrofon bağlayın
ConnectClip ile birisinin sesini işitme cihazlarınıza
kablosuz olarak aktarın.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde
tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in bir hizmet markasıdır. Android,
Google Play ve Google Play logosu, Google LLC’nin ticari markalarıdır.

Oticon ON uygulaması – Kontrol
parmaklarınızın ucunda
Oticon ON, akış sırasında sese ince ayar yapmanıza
olanak tanıyan yeni akış ekolayzeri aracılığıyla
dinleme deneyiminizi kişiselleştirmenize olanak
tanır. Ayrıca ses seviyesini ayarlayabilir, programı
değiştirebilir, pil seviyesini kontrol edebilir ve diğer
Oticon cihazlarını kontrol edebilirsiniz. Hatta bir
“İşitme cihazlarımı bul” özelliği de bulunur.
Daha fazla bilgi için oticon.global/connectivity
adresini ziyaret edin.
* Android cihazların Oticon More’a doğrudan akışa izin vermek için İşitme Cihazları için
Ses Akışı’nı (ASHA) desteklemesi gerekir.
Daha fazla bilgi için lütfen oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin.

Hayatınıza daha fazla
kalite katın

Her gün, gün boyu kullanım
Şarj edilebilir Oticon More, diğer cihazlardan ses
akışı da dahil olmak üzere size yalnızca 3 saat
şarjla tam gün kullanım imkanı sunan şık bir şarj
cihazıyla birlikte gelir.*
• Tek kullanımlık pillerle uğraşma derdi yok
• 30 dakikalık hızlı şarj, altı saatlik ek güç sağlar
• Rahat, kullanımı kolay ve güvenilir

*Lityum iyon pil performansı işitme kaybına, yaşam tarzına ve akış
davranışına göre değişir.

Kendiniz için doğru rengi bulun
Oticon More, ten renginize veya saç renginize uygun
sekiz cazip renkte mevcuttur. Bununla birlikte diğer
modern giyilebilir teknolojiler gibi öne çıkmalarını
sağlayacak bir renk de seçebilirsiniz.
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Oticon More’un sizin için neler
yapabileceğini öğrenmek için
hemen bugün işitme
uzmanınızla görüşün veya
oticon.com.tr/more adresini
ziyaret edin.
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