Silk hallókészülékek:

Tartozékok a Silk hallókészülékekhez:

Testreszabott diszkréció

Irányításra tervezték

Nem kell várnia – egyszerűen csak besétál
hozzánk, kipróbálja a készülékeket, majd a beállítások után már magával is viheti őket. A hallójáratba helyezhető hagyományos hallókészülékektől
eltérően a Silk esetében nem kell várnia az egyéni
illesztésre. A szilikonborításnak köszönhetően a
hallókészülék-specialista azonnal illesztheti és
be is állíthatja a készülékeket, úgy, ahogyan Ön
szeretné. Ezután rögtön kiléphet az erőfeszítés
nélküli hallás világába.

Teljes diszkréció, teljes kényelem

Az új Silk hallókészülékek fejlett funkciókat és
kiemelkedő hangminőséget kínálnak.
A forradalmi binaurális egymikrofonos irányhatás
fokozza a fül természetes fókuszálási képességét
az elölről érkező hangok irányába, miközben
kiszűri a hátulról érkező, zavaró zajokat. A
vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően az
audiojelek közvetlenül a füleibe jutnak. Próbálja
ki és élvezze a tartozékok széles skálájának (pl. a
távirányítóknak) a kényelmét!

Rendkívül kényelmes.
Szuper kicsi és szuper lágy:
a „Click Sleeve” borítás
rugalmas szilikonból
készült, így mindenféle
fülbe kényelmesen
illeszkedik. Nem fogja
érezni a készülékeket,
és senki nem veszi
észre őket.

A vezeték nélküli tartozékok széles skálájának
köszönhetően rendkívül kényelmesen és
diszkréten szabályozhatja készülékeit. A
touchControl App™* segítségével közvetlenül
okostelefonján állíthatja be Silk készülékét.

A maximális kényelemért Silk hallókészülékeit az
easyTek™* és az easyTek App™* segítségével
is szabályozhatja, amelyekkel ráadásul a TV
vagy a zenelejátszók hangját is közvetlenül
továbbíthatja készülékeibe.

Ha nem szeretne okostelefont használni, az sem
probléma! A diszkrét és kényelmes távirányítás
érdekében csak akassza fel miniPocket™-jét a
kulcstartójára.

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

Színkoncepció
A kék színű a bal fülbe, a piros
a jobb fülbe való. A színkód
abban segít Önnek, hogy már
az első alkalommal a megfelelő
fülbe helyezze a készülékeket.
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Egyetlen kattintás
és kész is van
A „Click Sleeve”
borítás egyszerűen
rákattintható a Silk
hallókészülékekre, amelyek
ezután biztonságosan
illeszkednek a fülbe.
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* Kompatibilis iOS-szel és Androiddal. Az alkalmazás
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.

A Silk 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 Silkkel való hallás akár
még a normál hallásnál is kevésbé megerőltető
lehet. Egész nap. Minden helyzetben. Kérdezze
meg hallókészülék-specialistáját még ma a Silk
előnyeiről!

Lépjen be a
hangok színes
világába!
Új Silk hallókészülékek:
még egy lépés a diszkrécióért

Az új Silk
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A természetes hangzásért
A világ egyik legkisebb hallókészüléke, az új
Silk™ szinte észrevehetetlen a fülben – azoknak,
akik teljes diszkrécióra vágynak. Szuper lágy
és szuper kényelmes, azonnal illeszkedik,
anélkül, hogy egyénileg kialakított házra lenne
szükség. Elképesztően kis mérete ellenére a Silk
kiemelkedő hallásélményt nyújt, ami klinikailag
igazoltan csökkenti a hallási erőfeszítést.
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