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.

Halljon még jobban!

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.

A Signia Active-val nem kell többé amiatt aggódnia,
hogy kimarad a beszélgetésekből, és nem kell többé
senkit arra kérnie, hogy ismételje meg, amit mondott.
Halljon még jobban, váltson Signia Active-ra!

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. Más védjegyek
és kereskedelmi nevek a tulajdonosaikat illetik.

Be
TM
Brilliant
Legyen Ön is briliáns
a Signia Active-val!
Miért keresik az emberek a legjobb megoldásokat
a mai rohanó világban? Legyen szó az okostelefonjáról
vagy a sportcipőjéről, a megfelelő kiegészítők
segítenek a lehető legtöbbet kihozni az életből, hogy
Ön a legjobb teljesítményt nyújthassa és briliáns
lehessen. Ugyanez mostantól már a hallás esetében is
lehetséges.
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A forradalmian új Signia Active fülhallgatók segítenek
a zajcsökkentésben és a következő szintre emelik
hallását.

Itt találhat meg minket online:

signia.hu
facebook.com/signiahearinghungary
youtube.com/signiahearing
instagram.com/signiahearing

Signia Active

Bluetooth-os
audiojel-átvitel

Azonnali
illesztés

Briliáns
hangzás

Útközbeni
tölthetőség

Továbbfejlesztett
beszédértés

Automatikus
hallásszituációfelismerés

AI Digitális
Asszisztens

Váltson
Signia Active-ra!

Audioeszköz
kiváló teljesítménnyel

Hallja meg az igazán
fontos dolgokat!

Személyes támogatás egyszerűen

A Signia Active fülhallgatók nem csupán zenét és
telefonhívásokat továbbítanak Bluetooth-on keresztül.
Az általános hallásélményt is javítják, különösen
nehezített hangkörnyezetekben, például zajos
helyeken.

Ezek a különleges fülhallgatók egyesítik a modern
kapcsolódási lehetőséget a hallókészülékekben
megtalálható hangfeldolgozással. A Signia Active
azonban egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy
hallókészülék.

Ahol magas a környezeti zajszint, például egy forgalmas
utcán, egyterű irodában vagy egy zsúfolt étteremben,
ott a beszélgetéshez koncentráció és erőfeszítés
szükséges. A Signia Active ezeket a kihívásokat is
nagyszerűen kezeli.

A Signia Active 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 hallókészülék-specialistájával,
így extra támogatást kaphat abban a pillanatban,
amikor szüksége van rá. A Signia alkalmazás úgy
működik, mintha hallókészülék-specialistája a
zsebében lenne, így Ön minden helyzetben briliáns
lehet.
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Töltődoboz
Zsebméretű töltődobozban tárolható, amely lehetővé teszi, hogy
bármikor a fülébe tehesse vagy vagy kivehesse a fülhallgatókat,
akárcsak bármely más fülhallgatót.

Sleeve füldugók
A click sleeve füldugók négy különböző méretben, zárt és furatos
változatban kaphatók, így a legtöbb fül anatómiájához és hallási
igényeihez megfelelők.

Tudjon meg többet a signia.hu oldalon
vagy kérdezze hallókészülék-specialistáját a a Signia Active
készülékről, a hasznos kiegészítőkről és a Signia appról.

