A Signia névjegye
A Signia az egyik vezető hallókészülék-márka a
világon. Célunk, hogy még tovább növeljük az
emberi teljesítményt olyan ikonikus újításokkal,
amelyek átalakítják a hallástechnikai eszközökkel
kapcsolatos elképzeléseket. Nem vagyunk hajlandók
elfogadni, hogy a hallásveszteség bármilyen
korlátozást jelentsen. Nem egyszerűen kompenzáljuk
a veszteséget, hanem előnyt kovácsolunk. Nem csak
teljesíteni akarunk, hanem kiválóságra törekszünk.
Nem egyszerűen újra hallani akarunk, hanem jobban
akarunk hallani, mint valaha. Hogy meghalljunk minden
szót, szívverést és lélegzetvételt.
A Signia segítségével Ön is briliáns lehet.

Be
Brilliant

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.

Szupererő
a jó halláshoz
Mivel mindenkinek más a hallásigénye, a Motion X
a különböző fokú halláskárosodás kompenzálására
alkalmas modellek széles választékát kínálja, az
enyhétől a súlyos hallásveszteségig - szupererővel
teljesen feltöltve.
A stílusos, modern, tölthető készülékek innovatív
választéka minden kihívásnak megfelel, annak
érdekében, hogy Ön briliáns lehessen - egész nap,
minden nap.

Legyen Ön is
briliáns
a Motion X-szel

A Bluetooth® márka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona,
amely márkák bármely felhasználására a WSAUD A/S
licenccel rendelkezik. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a
tulajdonosaikat illetik.

Mi kell ahhoz, hogy briliáns lehessen? Összpontosításra
és odaadásra van szüksége, valamint természetesen a
legjobb eszközökre. Az, hogy meghalljuk a lényeges
dolgokat, sosem volt fontosabb, mint napjaink rohanó
világában, ahol egy elszalasztott szó elmulasztott
lehetőséget jelenthet.
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A Signia Motion X tele van erővel, modern funkciókkal
és támogatja Önt amikor valóban szükséges.
Itt találhat meg minket online:
signia.hu
facebook.com/signiahearinghungary
youtube.com/signiahearing
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Személyes támogatás egyszerűen

A Signia Motion X-szel többé nem kell megelégednie az
átlagossal. A legmodernebb technológiai innovációkat
kínálják, így Ön minden helyzetben optimalizálhatja
készülékeit, hogy pontosan olyan hangzásuk legyen,
amilyet szeretne. Akár a parkban sétál madárcsicsergést
hallgatva, akár egy zsúfolt étteremben vacsorázik, akár
teljesen belemerül a beszélgetésbe, a Signia Motion X
hallókészülékekkel szintet léphet.

Briliánsnak lenni azt jelenti, hogy Ön teljesen
függetlenül elérheti a céljait. Ezért a Motion X olyan
high-tech funkciókat kínál, mint a Bluetooth-os audiojelátvitel a telefonhívásokhoz és a zene továbbításához
közvetlenül a füleibe, a megfelelő hangerővel.

Kitűnő szenzortechnológiánk felismeri, ha Ön
mozog, így biztosítva azt, hogy egész nap mindent
megtapasztalhasson, ami csak történik.

A teljes Signia Motion X sorozat kapcsolódik a Signia
alkalmazáshoz, amely magában foglalja a Signia
Asszisztenst és a TeleCare támogatást. Mesterséges
intelligencia segítségével a Signia Asszisztens
azonnali támogatást nyújt, amikor csak módosítania
kell a beállításokat. A Signia TeleCare lehetővé teszi,
hogy Ön kapcsolatban maradjon hallókészülékspecialistájával, így extra támogatást kaphat abban a
pillanatban, amikor szüksége van rá.
A Signia alkalmazás úgy működik, mintha hallókészülékspecialistája a zsebében lenne, így Ön minden
helyzetből a legjobbat hozhatja ki.
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Tinnitus opciók
Ha Ön fülzúgástól szenved, a Motion X
többféle terápiás lehetőséget kínál, hogy
kényelmesebbé tegye az életét.
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Minden modellhez kompakt töltő tartozik;
a Dry&Clean töltő opcionálisan külön megvásárolható.

Teljesítményszintek

Relatív méretek

Gránitszürke

Ezek a karcsú, modern, univerzális eszközök tölthetők,
és egyetlen feltöltéssel típustól függően akár 27-61 óra
használatot biztosítanak.
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Fekete

A Motion C&G X a sorozat legkisebb készüléke, ami
diszkréten illeszkedik a fül mögé. A Motion C&G P X
valamelyest nagyobb, hogy extra teljesítményt nyújtson
bármely nehéz hallási helyzetben. A Motion C&G SP X
pedig a világ első olyan hallókészüléke, ami a szupererőt a
tölthetőséggel kombinálja.

Androidos és iOS eszközökkel kompatibilis. Az alkalmazás ingyenes.

Normál
Motion C&G X

Erős
Motion C&G P X

Szupererős
Motion C&G SP X

Tudjon meg többet a signia.hu oldalon
vagy kérdezze hallókészülék-specialistáját a Motion X sorozat
hallókészülékeiről, a hasznos kiegészítőkről és a Signia appról.

