
Ervaren gebruikers

Wat kunt u van Tego 
verwachten?
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Wij denken dat er meer dan audiologie 

en technologie nodig is om de beste 

hoortoestellen te maken. Daarom stellen 

we de individuele behoeften en wensen 

van slechthorenden voorop bij de ont-

wikkeling van nieuwe hooroplossingen.



Ontmoet uw nieuwe 
persoonlijke assistent!

Nu u over bent gestapt op de Tego zult u zich wellicht afvragen 

wat u kunt verwachten.

En dat is nogal wat! U heeft samen met uw audicien een 

hoortoestel uitgezocht dat zich permanent aan uw persoon-

lijke wensen aanpast. Dit gebeurt met een niet te evenaren 

precisie, dankzij de unieke ingebouwde ‘DecisionMaker’, 

een slim, nieuw systeem, dat gebaseerd is op 

Artifi ciële Intelligentie.

Zeg slechte geluidskwaliteit vaarwel
Tego wordt een soort persoonlijke assistent. Het toestel is zó 

slim ontworpen dat u het, om aanzienlijk beter te horen, 

alleen maar ‘s ochtends in het oor hoeft te doen en er ‘s 

avonds weer uit moet halen. Verder doet u het toestel 

alleen uit als de Tego aangeeft dat de batterij moet 

worden verwisseld.

Lees verder voor meer informatie over de ongeëvenaarde 

eigenschappen.



Begroet legio nieuwe 
voordelen

De ‘DecisionMaker’ combineert voortdurend verschillende 

geluidsbewerkingssystemen, waardoor het toestel volledig 

‘hands free’ werkt. De geluidskwaliteit is permanent helder en 

comfortabel. Hieronder leest u wat meer over de werking.

De spraak horen...
Tego heeft een nieuw richtinggevoelig systeem dat op een 

slimme manier bepaalt wat u nodig heeft om goed te horen. 

Of het nu gaat om een stem vóór, of juist achter u, de Tego 

bepaalt de juiste richting en de optimale instelling. Als er geen 

specifi eke spreker is, zorgt de Tego voor een aangenaam contact 

met uw omgeving. Het richtinggevoelige systeem richt zich op 

stemmen en zorgt tegelijkertijd voor het ruimtelijke en natuur-

lijke behoud van het algemene geluidsbeeld.

....niet het lawaai
Geluiden van auto’s en vaatwassers kunnen erg afl eiden wan-

neer u een gesprek wilt voeren. Door de permanente samen-

werking van het lawaaireductiesysteem en het richtinggevoelige 

systeem wordt ongewenst geluid van twee kanten aangepakt. De 

Tego benadrukt de spraak die u wilt horen en zorgt daarnaast 

voor een zeer comfortabele luisterervaring. 

Geen last meer van fl uiten
Wanneer een hoortoestel rondfl uit (ook wel feedback genoemd) 

is dat zeer irritant. Dit fl uiten is niet alleen onprettig omdat het 

hard klinkt, maar ook omdat het zich voordoet op onmogelijke 

momenten. De Tego pakt feedback effi ciënt aan: nog voordat het 

zich voordoet en hoorbaar is, wordt het gevonden en geëlimi-

neerd. Fluiten behoort hierdoor tot het verleden.



Persoonlijke begeleiding

We controleren of uw hoortoestel comfortabel is aangepast en of 

de prestaties overeenkomen met uw persoonlijke hoorprofi el en 

uw levensstijl.

Wanneer u terugkomt voor controle bekijken we wat u van uw 

hoortoestel vindt. We bespreken uw indrukken en controleren 

hoe goed u met het toestel om kunt gaan. Zonodig kunnen we de 

Tego  eenvoudig nog wat verder fi jnafstellen, of, als u dat wenst, 

wijzigingen aanbrengen in de geluidskwaliteit.

Succes met uw persoonlijke assistent
Door over te stappen op Tego heeft u de eerste stap gezet en zult 

u het verschil al binnen enkele dagen opmerken. En dat geldt 

ook voor uw vrienden en familie: ze zullen u met de dag 

zekerder, actiever en energieker zien worden. 
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