Sobre a Signia
Signia é uma das marcas de aparelhos auditivos líderes
a nível mundial. O nosso objetivo é o de melhorar
o desempenho humano através de inovações icónicas
que definam a categoria do áudio de prescrição.
Recusamo-nos a aceitar a perda auditiva como uma
limitação. Não se trata de corrigir uma perda, trata-se
de adquirir uma vantagem. Não se trata só de ter
um bom desempenho, mas de ter um excelente
desempenho. Não se trata só de voltar a ouvir, mas
de ouvir melhor do que nunca. Ouvir cada palavra,
batida e respiração.
Com a Signia, pode ser brilhante – Be Brilliant.

As informações que se encontram no presente documento contêm
descrições gerais das opções técnicas disponíveis, que nem
sempre têm de estar presentes nos estojos individuais, e estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Otimize a sua
audição.
Com o Signia Active Pro, já não tem de se preocupar
com perder algo numa conversa ou pedir às pessoas
que repitam o que disseram. Otimize a sua audição
com um upgrade para o Signia Active Pro.

Be Brilliant
Seja brilhante com
o Signia Active Pro

Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth ® são da
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas
marcas pela WSAUD A/S é realizada sob licença. As outras
marcas comerciais e designações comerciais são dos respetivos
proprietários. As outras marcas comerciais e designações
comerciais são dos respetivos proprietários.

Por que motivo as pessoas procuram obter vantagem
num mundo em rápida evolução como o atual?
Desde o seu smartphone ao seu calçado desportivo,
encontrar os acessórios adequados ajuda-o
a aproveitar a sua vida ao máximo, apresentar o melhor
desempenho e ser brilhante – Be Brilliant. Agora, isso
também é possível para a sua audição.
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Os revolucionários auriculares Signia Active Pro vão
ajudá-lo a contornar o ruído e otimizar a sua audição.

Pode encontrar-nos em:
signia.net
facebook.com/signiahearing
youtube.com/signiahearing
instagram.com/signiahearing

Signia Active Pro

Transmissão por
Bluetooth

Ajuste
Instantâneo
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Recarregamento
móvel

Melhoria para Signia
Active Pro

Áudio de prescrição
que funciona

Os auriculares Signia Active Pro transmitem música e
chamadas telefónicas por Bluetooth com um som de
alta definição. Além disso, melhoram a sua experiência
auditiva geral, principalmente em situações com uma
acústica difícil, tal como em grandes aglomerações e
locais ruidosos.

Estes auriculares exclusivos “dois em um” combinam
uma ligação de ponta com o áudio de prescrição de alta
definição que pode encontrar nos aparelhos auditivos
mais avançados. Contudo, os Signia Active Pro não se
parecem em nada com estes porque são fornecidos
num estojo de carregamento de bolso, o que lhe
permite colocar e retirar os auriculares dos seus ouvidos
quando precisar, tal como quaisquer outros auriculares.
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prateado

Melhor Compreensão
da Fala

Deteção de
Situação
Automática

Ouça o que é realmente
importante para si
Quer se encontre numa rua movimentada, a trabalhar
num escritório em plano aberto ou a jantar num
restaurante cheio, sempre que houver um alto nível
de ru ído ambiente, manter uma conversa requer
concentração e esforço. O Signia Active Pro enfrenta
habilmente estes desafios com um som brilhante.

Graças ao carregamento
sem fios, em vez de ligar o
estojo com um cabo, pode
colocá-lo num tapete
de carregamento.

Assistente
Digital de IA

Assistente pessoal, na
ponta dos seus dedos
O Signia Active Pro liga-se à aplicação Signia, que
contém o Signia Assistant e o apoio TeleCare. Através
da inteligência artificial, o Signia Assistant oferece
apoio imediato sempre que precisar de ajustar as
definições. O Signia TeleCare permite manter-se em
contacto com o seu profissional de saúde auditiva,
para obter um apoio adicional no local quando
precisar dele. A aplicação Signia atua como um
profissional de saúde auditiva, mas que está no seu
bolso, para que possa ser brilhante em qualquer
situação - Be Brilliant.

17mm
Compatível com Android e iOS. A aplicação é gratuita.
Branco /
Rosa ouro
0mm
Preto

Opções para acufenos
Se tiver acufenos, o Signia Active Pro tem
um conjunto de opções de terapias para
tornar a sua vida mais confortável.

Pontas
As pontas são fornecidas em quatro tamanhos diferentes e
uma versão de configuração aberta e fechada adequada para
a maioria das anatomias de ouvido e necessidades auditivas.

Saiba mais em signia.net/pt-pt
Ou solicite mais informações ao seu profissional de
saúde auditiva sobre os aparelhos auditivos Signia
Active Pro, os acessórios úteis e a aplicação Signia.

