
Handsfree
communicatie is hier
Nu kunnen uw cliënten naadloos 
handsfree bellen met hun 
Oticon hoortoestellen als headset

Uw cliënten met een iPhone of iPad kunnen nu
hun Oticon hoortoestellen* gebruiken om handsfree 
telefoon- en videogesprekken te voeren.

Handsfree
communicatie

Nu beschikbaar

* Oticon More, Oticon Zircon en Oticon Play PX hoortoestellen op het Polaris-platform  

Handig. Hoge kwaliteit. Handsfree 
Uw cliënten kunnen nu genieten van het gemak van hands-
free bellen wanneer het hen uitkomt. Met hun handen vrij 
kunnen ze onderweg met hun familie, vrienden en collega’s 
praten. Of ze nu rijden, lopen, werken of koken, ze kunnen 
blijven doen wat ze doen en hun hoortoestellen zorgen voor 
de rest.

• Video- en telefoongesprekken met rechtstreekse 
audio van hoge kwaliteit

• Aandachtiger vergaderingen op afstand bijwonen 
• De handen vrij om andere dingen te doen tijdens 

gesprekken 
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Hoe het werkt:
1. De drager maakt of ontvangt een oproep op 

zijn/haar iPhone of iPad
2. De gespreksaudio wordt draadloos naar de 

hoortoestellen van de drager gestuurd
3. De microfoons van het hoortoestel vangen 

de stem van de drager op  
4. De stem van de drager wordt naar de iPhone 

of iPad gestuurd

Handsfree communicatie werkt voor:
• Mobiele telefoongesprekken
• Videogesprekken, bijvoorbeeld FaceTime
• Online vergaderingen

Gebaseerd op de nieuwste Bluetooth Low Energy-technologie
De handsfree communicatie van Oticon bevindt zich in de technologische voorhoede, 
dus wordt er minder batterijvermogen van de hoortoestellen gebruikt dan bij de klassieke 
Bluetooth-technologie van sommige andere hoortoestelmerken.

Gereed voor iedereen op het Polaris-platform
Handsfree communicatie is nu beschikbaar voor deze hoortoestellen op het Polaris-
platform: Oticon More™, Oticon Zircon en Oticon Play PX. Voor cliënten die al Oticon More 
hebben, hoeft u slechts hun software bij te werken naar 1.3.0 om de nieuwe handsfree
communicatie mogelijk te maken.

Handsfree communicatie is beschikbaar met iPhone 11 of hoger met iOS 15.2 of hoger, 
en iPad met iPadOS 15.2 of hoger.**

Oticon is part of the Demant Group.www.oticon.nl

**  Bekijk hier welke hoortoestellen en apparaten compatibel zijn
oticon.nl/compatibility


