
Press	  release	  for	  immediate	  distribution	  

Jacoti	  Lola™	  verandert	  uw	  mobiele	  telefoon	  in	  een	  
gehoorondersteunende	  technologie.	  
	  
Boechout	  België,	  Barcelona	  Spanje	  (12	  april	  2014)	  
	  
Jacoti	  Lola™:	  de	  ontbrekende	  schakel	  in	  moeilijke	  luisteromgevingen.	  
	  
Je	  hebt	  het	  zeker	  als	  eens	  meegemaakt,	  in	  een	  lezing,	  op	  school,	  op	  een	  
vergadering,	  of	  in	  de	  opera,	  dat	  je	  weinig	  of	  niets	  verstond	  van	  wat	  er	  gezegd	  
werd	  of	  dat	  je	  niet	  kon	  genieten	  van	  de	  muziek	  die	  gespeeld	  werd.	  
Dit	  is	  zeker	  een	  probleem	  voor	  mensen	  met,	  maar	  ook	  voor	  mensen	  zonder	  
gehoorproblemen.	  	  
Moeilijke	  luisteromgevingen	  zoals	  klaslokalen,	  vergaderzalen,	  kerken,	  aula’s,	  ja	  
zelfs	  auto’s,	  staan	  bekend	  om	  hun	  complexe	  akoestiek	  of	  hun	  storende	  
achtergrondgeluiden.	  	  
In	  combinatie	  met	  ons	  gehoorsysteem,	  dat	  slecht	  kan	  functioneren	  in	  deze	  niet	  
natuurlijke	  omstandigheden,	  resulteert	  dit	  vaak	  in	  frustratie	  bij	  volwassenen	  en	  
zelfs	  in	  leerachterstand	  bij	  kinderen.	  	  
	  

Een	  technologische	  doorbraak	  	  
Jacoti	  heeft	  een	  technologische	  oplossing	  	  ontwikkeld	  die	  hierop	  een	  antwoord	  
biedt,	  zonder	  dat	  je	  gebruik	  moet	  maken	  van	  speciaal	  daarvoor	  aan	  te	  schaffen	  
dure	  toestellen.	  
Jacoti,	  een	  pionier	  in	  de	  consumerisatie	  van	  geavanceerde	  gehoortechnologieën,	  
lanceert	  Jacoti	  Lola™,	  een	  draadloze	  audio	  streaming	  technologie,	  specifiek	  
ontworpen	  voor	  deze	  moeilijke	  luisteromgevingen.	  “Jacoti	  Lola™	  is	  een	  
doorbraak	  in	  de	  toegankelijkheid	  en	  de	  betaalbaarheid	  van	  
gehoorondersteunende	  technologie	  voor	  schoolgaande	  kinderen	  met	  
gehoorverlies,	  en	  zelfs	  voor	  normaal	  horende	  kinderen	  met	  
aandachtsproblemen“,	  zegt	  prof.	  dr.	  Erwin	  Offeciers	  ,	  een	  toonaangevende	  KNO-‐
arts	  .	  
Eerder	  lanceerde	  Jacoti	  succesvol	  	  ‘s	  werelds	  eerste	  medisch	  CE	  goedgekeurd	  
software	  hoorapparaat:	  Jacoti	  ListenApp®	  .	  
	  

Een	  consumentenproduct	  
Jacoti	  Lola™	  is	  een	  op	  software	  gebaseerde	  technologie,	  voor	  bi-‐directionele	  
draadloze	  “audio	  streaming”.	  
Jacoti	  Lola	  ™	  verbetert	  en	  streamt	  cd	  -‐	  kwaliteit	  audio	  naar	  de	  luisteraar.	  	  
Je	  kan	  niet	  alleen	  de	  spreker	  beter	  verstaan	  maar	  je	  kunt	  ook	  draadloos	  
communiceren	  met	  de	  andere	  luisteraars.	  
Jacoti	  Lola™	  maakt	  gebruik	  van	  standaard	  draadloze	  netwerken	  .	  	  



Het	  opzetten	  van	  een	  Jacoti	  Lola™	  sessie	  vereist	  van	  de	  spreker	  en	  luisteraar	  
slechts	  dat	  ze	  hun	  	  software	  applicaties	  opstarten	  .	  
Geen	  gedoe	  meer	  met	  het	  kopen	  van	  speciale,	  dure	  hardware!	  Enkel	  de	  
toepassingen	  downloaden	  en	  je	  kan	  luisteren	  naar	  een	  wereld	  van	  verschil.	  	  
Jacoti	  Lola™	  werkt	  met	  een	  standaard	  modem,	  en	  voorlopig	  op	  een	  Apple	  Mac	  
computer	  en	  meerdere	  	  IOS	  (Apple)	  mobiele	  toestellen.	  	  
	  

Interoperabiliteit	  
Jacoti	  Lola™	  verbind	  de	  spreker	  naadloos	  en	  draadloos	  met	  de	  luisteraar,	  
ongeacht	  of	  deze	  gebruik	  maakt	  van	  een	  standaard	  hoofdtelefoon	  of	  van	  de	  
nieuwe	  generatie	  van	  “Made	  for	  Iphone	  ®”	  gehoorapparaten,	  een	  conventioneel	  
hoortoestel	  ,	  of	  een	  spraakprocessor	  van	  een	  cochleair	  implantaat.	  (d.m.v.	  telecoil	  
of	  DAI	  kabel	  of	  draadloos	  met	  de	  “Made	  For	  Iphone®”	  hoortechnologie).	  

Bereikbaar	  
Om	  u	  de	  kans	  te	  geven	  met	  deze	  baanbrekende	  technologie	  kennis	  te	  maken,	  zal	  
de	  Jacoti	  Lola™	  software	  	  “versie	  voor	  2	  gebruikers”	  voor	  een	  beperkte	  periode	  
gratis	  te	  downloaden	  zijn	  via	  de	  Apple®	  en	  Mac	  App	  Store.	  	  

Doelstelling	  
Jacoti	  Lola™	  past	  in	  de	  doelstelling	  van	  Jacoti	  om	  gehoorondersteunende	  
technologieën	  beschikbaar	  en	  toegankelijk	  te	  maken	  voor	  grote	  
bevolkingsgroepen.	  
Jacoti	  is	  van	  mening	  dat	  gehoorcompensatie	  	  en	  de	  personalisatie	  van	  audio	  aan	  
de	  individuele	  behoeften	  van	  de	  gebruikers	  een	  standaard	  onderdeel	  moet	  zijn	  
van	  consumentenproducten	  met	  een	  audio	  uitgang.	  

Over	  Jacoti	  
Jacoti	  bvba:	  een	  	  gehoortechnologiebedrijf	  met	  kantoren	  in	  Boechout	  ,België	  en	  
in	  Barcelona,	  Spanje	  .	  
Contact	  informatie	  :	  
Jacoti	  bvba	  www.jacoti.com.	  	  Mail	  to:	  press@jacoti.com	  
Alle	  rechten	  zijn	  voorbehouden	  .	  Jacoti	  behoudt	  alle	  rechten	  (waaronder	  ,	  maar	  niet	  beperkt	  tot	  ,	  
auteursrechten	  ,	  domeinnamen,	  merken	  	  enz.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


