
Signia Active Pro

Sobre a Signia
A Signia é uma das marcas líderes de aparelhos 
auditivos do mundo. Nosso objetivo é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com perda auditiva 
através de inovações exclusivas que ditam tendências 
no segmento. Não acreditamos que a perda auditiva 
deva ser uma limitação. Pois não se trata de corrigir uma 
perda e, sim, de ganhar uma vantagem. Não apenas 
atuando, mas atuando de maneira brilhante. Não 
apenas ouvindo, mas escutando melhor do que nunca.
Escutando cada palavra, cada batida do coração, cada 
respiração.
Com Signia, você pode Ser Brilhante.
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Encontre-nos em:

signia.net/pt-br

facebook.com/signiahearing (BR)

youtube.com/signiahearing

instagram.com/signiabrasil

Leve o seu desempenho 
auditivo para o próximo 
nível
Com Signia Active Pro, você não precisa mais se 
preocupar em perder conversas ou pedir que as 
pessoas repitam. Leve sua audição para o próximo 
nível. Faça um upgrade para o Signia Active Pro.

Seja Brilhante com o 
Signia Active Pro
O que é preciso para Ser Brilhante? Do smartphone aos 
tênis esportivos, encontrar os acessórios certos ajudam 
você a aproveitar a vida ao máximo e a ter o melhor 
desempenho possível.Agora, o mesmo também é 
possível para sua audição.

Os revolucionários earbuds Signia Active Pro ajudam 
você para reduzir o ruído e elevar o seu desempenho 
auditivo para o próximo nível.

Be  
BrilliantTM

As informações neste documento contêm descrições gerais das opções técnicas 
disponíveis, que nem sempre precisam estar presentes e estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.Marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

A marca e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer 
uso dessas marcas pela WS Audiology é feito sob licença. Outras marcas comerciais e 

nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Fabricante Legal
WSA A/S
Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge,
Dinamarca
Telefone +49 9131 308 0

WS Audiology Soluções Auditivas Ltda.
Av. Francisco Matarazzo, 1500
Ed. Los Angeles - 10º Andar
São Paulo/SP CEP 05001-100

Brasil
Tel.: 0800 77 OUVIR (68847)

audiologia.br@wsa.com
Responsável Técnico:
Gisele Munhóes dos Santos

CRFa/SP: 2-6663
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Faça um Upgrade para 
o Signia Active Pro
Os revolucionários earbuds Signia Active Pro 
transmitem música e chamadas via Bluetooth em som 
de alta definição e aprimoram sua experiência auditiva 
em geral, especialmente em situações acústicas 
difíceis.

Qualidade sonora de 
alta definição 
Esses earbuds dois em um, combinam a conectividade 
Bluetooth com um áudio de alta definição que você 
encontra nos aparelhos auditivos mais avançados.  
Ainda assim, o Signia Active Pro não se parece em nada 
com os aparelhos auditivos convencionais porque vem 
em um estojo de carregamento portátil que permite 
que você os coloque e os tire dos ouvidos sempre que 
precisar, assim como fones de ouvido.

Escute o que é realmente 
importante para você
Esteja você em uma rua movimentada, trabalhando 
em um escritório ou comendo em um restaurante 
movimentado, onde quer que haja um alto nível de 
ruído no ambiente, manter uma conversa requer 
concentração e esforço. Signia Active Pro enfrenta 
todos esses desafios te entregando um som Brilhante.

Controle personalizado 
na palma das suas mãos
O Signia Active Pro se conecta ao Signia app, que
contém o Assistente Signia e o suporte TeleCare.
Usando inteligência artificial, o Assistente Signia 
oferece suporte imediato sempre que você precisar 
ajustar as configurações dos seus aparelhos.

Já a Signia TeleCare permite que você mantenha 
contato com seu fonoaudiólogo, sempre que precisar.

O Signia app atua como um fonoaudiólogo de bolso,
para que você possa Ser Brilhante em qualquer 
situação.

Opções para Tratamento de Zumbido
Se você tem zumbido, o Signia Active Pro apresenta
uma variedade de opções de terapia para tornar
sua vida mais confortável.

Sondas 
As sondas vêm em quatro tamanhos diferentes sendo
 uma versão de ventilação aberta que se adequa a maioria das 
anatomias de ouvido e necessidades auditivas.

Branco /  
rosé

Preto / 
prata

Preto

Compatível com iOs e Android. Baixe o aplicativo gratuitamente.

Descubra mais no nosso site signia.net/pt-br
Ou peça mais ao seu fonoaudiólogo mais informações sobre os
aparelhos auditivos Signia Active Pro,acessórios e o Signia app.

Tamanho:

0mm

17mm

Assistente Virtual com
Inteligência Artificial

Melhor compreensão
da fala em ambiente

ruidoso

Detecção
automática de

situação

RecarregávelSom
Brilhante

Adaptação
Instantânea

Conectividade
Bluetooth

Graças ao sistema Qi de 
carregamento sem fio,
você pode apenas 
colocar o estojo
em uma base de 
carregamento ao invés de 
ter que ligá-lo na tomada.
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