Cellion hallókészülékek:

Tartozékok a Cellionhoz:

Töltődjön fel!

Tartsa kézben az irányítást!

Felejtse el az elemeket

Vezeték nélküli funkcionalitás
a kapcsolattartáshoz

A nagyszerű formatervezés nem csupán
esztétikus megoldás, hanem a forma és a funkció
intelligens ötvözete. A Cellion egyedülálló
OneShell dizájnjával egyesítve megalkottunk
egy másik világújdonságot: egy lítiumionos
hallókészüléket töltőérintkezők nélkül.
A Cellion újratölthető lítiumion-akkumulátora
kényelmesen, vezeték nélküli indukciós
technológiával tölthető, így nem kell az
elemcserével vesződni. Csak helyezze Cellion
hallókészülékeit a töltőbe, és az okos elektronika
gondoskodik a többiről.
Vegye ki a készülékeket a töltőből és azok
automatikusan bekapcsolódnak viselőjük
számára. Azután csak teszik a dolgukat – ez
az egyetlen hallókészülék korlátlan audiojelátvitellel, ami két napig is kitart újratöltés nélkül.
Ha feltöltésre van szüksége, egy mindössze
30 perces újratöltéssel további hét órán át
használhatja készülékeit!

Cellion
Tényleges méret cm-ben

A Signia design egy
újabb mesterműve –
az egyszerűség és a
teljesítmény tökéletes
kombinációja.

A legdiszkrétebb irányítás: a touchControl
App™* segítségével okostelefonjával állíthatja be
Cellion készülékét.
Még okosabb megoldás, ha a kényelmes
távirányítás érdekében miniPocket™-jét a
kulcstartójára akasztja.

Nagy teljesítményű akkumulátor
24 órán át kitart korlátlan
mennyiségű audiojel-átvitel
mellett.

Töltés
A Cellion a világ első olyan
hallókészüléke, amely a lítiumiontechnológiát az indukciós
töltéssel kombinálja.

Elemtartófedél nélkül
Töltés közbeni automatikus be/
ki funkciója és az, hogy viselőjének
nem kell az elemekkel bajlódni, a
Celliont a legkönnyebben kezelhető
hallókészülékké teszi.

Hallókészülék-specialistája szívesen ad
felvilágosítást a tartozékokról és arról,
melyik a legjobb az Ön számára.

A maximális kényelemért Cellion hallókészülékeit
az easyTek™* és az easyTek App™* segítségével
is irányíthatja, amellyel a TV vagy a zenelejátszók
hangját is továbbíthatja készülékeibe.

Cellion

easyTek

A Cellion természetes színskáláját úgy tervezték, hogy
összhangban legyen a különböző haj- és bőrszínárnyalatokkal.
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*Androiddal és iOS-szel kompatibilis. Mindkét applikáció
díjmentesen letölthető.

Élvezze az élet valódi hangjait!

Az ebben a dokumentumban szereplő információ a
rendelkezésre álló technikai feltételek általános leírását
tartalmazza. Ezen feltételeknek egyéni esetekben nem mindig
kell fennállniuk, ezért a tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül
változhat.

Ahol magas a környezeti zajszint, ott a
beszélgetéshez koncentráció és erőfeszítés
szükséges. Ilyen helyek például az egyterű
irodák, a zsúfolt bevásárlóközpontok vagy a
forgalmas éttermek. Ezekben a helyzetekben
megfeszített figyelem kell ahhoz, hogy értsük
a beszédet, ezzel a ténnyel olykor még az ép
hallású emberek is szembesülnek.

A Bluetooth márka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona,
amely márkák bármely felhasználására a Signia GmbH
licenccel rendelkezik. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a
tulajdonosaikat illetik.
Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegyei.
Az Apple App Store az Apple Inc. védjegye.

Élvezze
a hangok színeit!
Az új Cellion hallókészülékek
Forradalmi újítás: hallás elemek nélkül

A Cellion megbirkózik ezekkel a kihívásokkal.
Fejlett SpeechMaster funkciója folyamatosan
figyelemmel kíséri, amit Ön hallgat. Automatikusan a beszélgetőpartnerére fókuszál, miközben egyidejűleg mérsékli a nemkívánatos
beszédhangokat és háttérzajt. Ön a legtisztábban azt hallja, amit hallani szeretne. Ennek
eredményeként a Cellionnal való hallás akár
még a normál hallásnál is kevésbé megerőltető
lehet. Egész nap. Minden helyzetben.

Bemutatjuk
az új Celliont

Legal Manufacturer
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
A Sivantos Kft. a Siemens AG engedélyezett
védjegyhasználója.
Helyi kapcsolat
Sivantos Kft.
1026 Budapest
Hűvösvölgyi út 33.
Magyarország
hallokeszulek.hu@sivantos.com
www.signia.hu

Hozza ki a legtöbbet a napjából!

Order No. 02921-99C1-7600 | Printed in Germany
© 07.2016 Signia GmbH

Hallásrendszerek

signia.hu
facebook.com/signiahearinghungary
Cellion

touchControl
alkalmazás

Töltő

youtube.com/signiahearing

signia.to/cellion

Üdvözöljük az intelligens OneShell design,
a hallókészülék-technológia következő
generációjának világában. Megbízható, nagy
teljesítményű lítiumion-akkumulátorával a
Cellion™ akár két nap szokásos használatot is
biztosít egyszeri töltéssel. Így nem kell amiatt
aggódnia, hogy az akkumulátorok váratlanul
lemerülnek. Ráadásként az indukciós töltés teljes
kényelemről gondoskodik.

