Wallenried, Zwitserland

GA VOOR DE
PERFECTE SCORE

Chronos Nano RITE

AUDIO
EFFICIENCY TM

winNEN

De keuze van een winnaar
Wat voor een golfer zijn set golfclubs betekent,
betekent het juiste type hoortoestel voor u.
Beginnende en professionele golfers dragen
minstens 14 verschillende clubs mee in hun golftas.
Zij gebruiken drivers voor verre slagen, putters om
de bal in de hole te krijgen, en diverse speciale
modellen voor hun persoonlijke stijl en voorkeur.
Maak een goede keuze en win
Zo gaat het eigenlijk ook bij het kiezen van het
juiste hoortoestel: de Chronos productfamilie telt
11 modellen waarmee u altijd een oplossing vindt
voor uw hoorbehoeften. Daarnaast heeft Chronos
handige draadloze accessoires die geheel bij uw
actieve leefstijl passen, zoals de SoundGate voor
draadloze mobiele communicatie.

GENIETEN

Alsof het een deel van u is
Waarom streeft iedere golfer naar de perfecte slag?
Omdat die precisie ervoor zorgt dat hij wint, haast
vanzelfsprekend en zonder extra inspanning.
Een perfecte slag hoort net zo vanzelfsprekend bij
de golfsport als een hoortoestel bij uw dagelijkse
routine. Chronos is uitgerust met onze nieuwe
Audio Efficiency™ technologie en biedt u het
volgende:
·· uitstekend spraakverstaan;
·· optimaal luistercomfort;
·· gebruiksgemak.
Thuis. Op het werk. In het dagelijkse leven.

pRESTATIE

Met de precisie van een
Zwitsers uurwerk
De Audio Efficiency™ technologie zorgt voor een
soepele werking van ultramoderne oplossingen
voor spraakverstaan en comfort. Eerst worden alle
ongewenste storingen uit het signaal verwijderd,
waarna precies datgene overblijft dat u wel wenst
te horen:
AUDIO EFFICIENCY™

IN

UIT

Gewenste signaal
Gewenste signaal

Feed back

Transient noise

Ruis

Stoorsignaal

Lees meer over de belangrijkste functies van
Audio Efficiency™ op de volgende pagina’s.

ChannelFree™ signaalbewerking analyseert
spraakinformatie met een
snelheid van 20.000 keer
per seconde en versterkt
daarmee de kleinste en
zachtste delen van spraak.

De Adaptive Feedback
Canceller Plus identificeert en onderdrukt
fluiten en feedbackachtige
geluiden voordat ze zelfs
hoorbaar kunnen worden.

Transient Noise Reduction
smoort korte, plotselinge
geluiden. Onaangenaam
geluid, zoals het rammelen
van bestek, wordt onmiddellijk verwijderd zonder de
helderheid en kwaliteit van
spraak aan te tasten.

True Directionality™ zorgt
voor een betere beleving van
uw omgeving. Het bootst de
werking van uw oorschelp
na: door lage en hoge tonen
te filteren versterkt het een
natuurlijke geluidsbeleving.

VERRIJKEN

BETROKKEN

Maak ‘Quality Time’
Chronos maakt gebruik van de kenmerken in uw
akoestische omgeving om te voldoen aan uw
luisterbehoeften. Of u nu thuis rustig de krant
leest, een tafelgesprek voert in een drukke kantine
of gauw nog even een klusje opknapt voordat u
van een avondje bioscoop gaat genieten – Chronos
past zich automatisch aan. De hele dag door.
Spraak en comfort
Het multi-environment programma van Chronos
zorgt ervoor dat alle binnenkomende signalen
worden opgevangen en bewerkt op een manier die
past bij uw luistersituatie. Daarmee biedt Chronos
u spraakverstaan en comfort, zowel in een rumoerige als in een rustige omgeving.
Doordat Chronos zich voortdurend aanpast kunt u
zich van de ene naar de andere geluidomgeving
verplaatsen.
Probleemloos. Comfortabel. Natuurlijk.

VERBINDEN

Verbonden met de wereld
Uw sleutel tot een allesomvattende draadloze
verbinding en mobiele communicatie is SoundGate:
een gebruiksvriendelijke interface tussen de
Chronos hoortoestellen en externe audiobronnen
zoals mobiele telefoons, computers en mp3-spelers.
Met een druk op de knop
Met dergelijke vooruitstrevende technologie verandert Chronos in een draadloze headset die geheel
bij uw actieve leefstijl past. En zo kunt u:
·· draadloos en handsfree praten – geniet van grotere
mobiliteit;
·· muziek beluisteren via uw mobiele telefoon of
mp3-speler – geniet van meer flexibiliteit;
·· het volume en de programmakeuze bepalen –
geniet van grotere discretie.
Gemak. Comfort. Communicatie.

KIEZEN

Hoe meer opties, hoe groter uw
keuze
Het tijdloze design van Chronos weerspiegelt de
nauwkeurige en gebruikersvriendelijke functionaliteit die zo kenmerkend is voor in Zwitserland
ontwikkelde precisie instrumenten.
Nieuw RITE-model
Chronos neemt de tijd voor uw luisterbehoeften.
Hij is verkrijgbaar als achter-het-oor (AHO) en
in-het-oor (IHO) model, maar ook als nieuw luidspreker-in-het-oor (LIHO) model. Chronos AHO’s
zijn leverbaar in 11 aantrekkelijke kleuren, de
IHO’s in 4 subtiele huidtinten.
De Chronos hoortoestelfamilie is leverbaar in drie
prestatieklassen. Zoek de ‘sweet spot’, zouden
golfers zeggen, en kies de mogelijkheden, het
model en de aanpasopties die het best bij uw
behoeften en voorkeuren passen.

Kies uw kleur
Passend bij uw haar en huid beschikt Chronos
AHO hoortoestellen over de volgende kleuren:

BE
beige

DB
donker bruin

GB
grijs bruin

GR
grijs

MPL
metallic
platinum

MAC
metallic
antraciet

MBE
metallic
beige

MCO
metallic
koper

DCR
donker chrome

CR
chrome

De fotoshoot vond plaats op 12 juli 2011 op de Golf & Country Club
in Wallenried, Zwitserland.
We bedanken ook Armin Strom AG, horlogefrabriek in Biel/Bienne,
Zwitserland.
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BUR
burgundy

