
Signia Active Pro

Om Signia
Signia er et af verdens førende høreapparatbrands.
Vores mål er at forbedre mulighederne for at den 
enkelte person kan få det meste ud af sit liv gennem 
teknologiske innovationer. Et høretab er ikke en
begrænsning. Det handler ikke om at afhjælpe et 
høretab – det handler om at være et skridt foran.
Be Brilliant med Signia.
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Find os på:

signia-hearing.dk

facebook.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing

instagram.com/signiahearing

Få endnu 
bedre hørelse
Med Signia Active Pro behøver du ikke længere at 
bekymre dig om at gå glip af samtaler eller bede folk 
om at gentage sig selv. Prøv Signia Active Pro og 
mærk en forandring.

Be Brilliant med 
Signia Active Pro
Uanset om du skal vælge en ny smartphone eller nye 
sportssko, vil det rette udstyr hjælpe dig med at yde 
dit bedste og nyde livet fuld ud. Den rette teknologi 
giver dig en fordel.
Det samme gælder din hørelse.

Signia Active Pro earbuds skærer igennem støjen og 
giver dig en fordel i de krævende lyttesituationer. 

Be  
BrilliantTM

Oplysningerne i dette dokument er generelle beskrivelser af  
de tekniske muligheder, der findes, men som ikke nødvendigvis  
er relevante for den enkelte, og de kan ændres uden forudgå- 
ende varsel.
 
Bluetooth® mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og 
enhver brug af sådanne mærker af WSAUD A/S sker i henhold 
til en licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører 
deres respektive ejere. 
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Oplev 
Signia Active Pro
Med Signia Active Pro earbuds kan du ikke blot 
streame musik og telefonopkald via Bluetooth. 
De forbedrer også din samlede lytteoplevelse, 
især i situationer med dårlig akustik, f.eks. i store 
forsamlinger og i baggrundsstøj.

Teknologi,
der hjælper dig
Disse unikke to-i-én earbuds kombinerer avancerede 
forbindelsesmuligheder med den lydteknologi du 
finder i de mest avancerede høreapparater. Men 
Signia Active Pro ligner bestemt ikke traditionelle 
høreapparater for de leveres i et opladningsetui i 
lommestørrelse, der giver dig mulighed for at tage  
dem med og oplade dem på farten – ligesom med  
alle andre former for earbuds.

Takket være trådløs Qi-opladning 
kan du blot placere etuiet 
på en opladningspude i  
stedet for at skulle slutte  
det til en stikkontakt.

Hør det, der virkelig
betyder noget for dig
Uanset om du befinder dig på en trafikeret vej, arbejder 
på et åbent kontor eller spiser på en fyldt restaurant, 
kan det være anstrengende at deltage i en samtale, når 
der er meget baggrundsstøj. Signia Active Pro har den 
rigtige teknologi til at støtte dig igennem hverdagens 
lydbillede.

Personlig support
lige ved hånden
Signia Active Pro kan forbindes til Signia-appen, som 
indeholder Signia Assistant og TeleCare-support.  
Ved brug af kunstig intelligens kan Signia Assistant 
hjælpe dig med justere dine indstillinger uanset hvor 
du er. Med Signia TeleCare kan du holde kontak-ten 
med din hørespecialist, så du kan få support på stedet, 
når du har brug for det. Signia-appen fungerer som en 
hørespecialist i din lomme, så hjælpen altid er nær.

Indstillinger for tinnitus 
Du kan også få hjælp til din tinnitus med de indbyggede  
tinnitus-terapifunktioner i Signia høreapparater.
Kontakt din høreklinik for flere informationer.

Sleeves  
Disse behagelige sleeves kommer i fire forskellige størrelse i både  
åbne og lukkede varianter, hvilket gør dem velegnet til de fleste  
ører og hørebehov.

White /  
Rose gold

Black / 
silver

Black

Kompatibel med Android og iOS. Appen er gratis.

Find flere oplysninger på signia-hearing.dk
Eller bed din hørespecialist om flere oplysninger 
om Signia Active Pro-høreapparater, 
nyttigt tilbehør og Signia-appen.

Faktisk størrelse

0 mm

17 mm

Digital assistent
med kunstig intelligens

Forbedret 
taleforståelse

Automatisk 
situationsgenkendelse

Genopladning 
på farten

Enestående 
lydkvalitet

Fleksibel
pasform

Bluetooth  
Streaming


