Rodzina aparatów Insio:

Informacje w tym dokumencie zawierają ogólny opis
dostępnych opcji technicznych, które nie zawsze muszą być
dostępne i są przedmiotem do zmiany bez wcześniejszego
powiadomienia.

Ultra dyskretne, nadzwyczajnie lekkie.
Niewielkie, precyzyjnie i wygodnie
dospasowane do potrzeb, dostępne w różnych
rozmiarach i kolorach, nowe aparaty Insio to
naturalna łatwość słuchania.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność
Bluetooth SIG, Inc. i posugiwanie się nimi przez Signia GmbH
jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe
i nazwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
Apple App Store jest znakiem towarowym Apple Inc.

Usłysz kolory
dźwięku.
Nowe aparaty słuchowe Insio.
Łatwość słuchania.

Insio w skrócie:
Mikrofony
Poprawiają rozumienie mowy
w hałasie przez skupienie się
na rozmówcy z przodu.
Obrotowa
regulacja
głośności.

CIC
Żyłka do
wyjmowania
Dla łatwego wyjęcia
z ucha.
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CT
Komora baterii
Dla szybkiej
i łatwej
wymiany
baterii.

Nowe Insio.

Wentylacja
Zapewnia
wentylację w
uchu.

Producent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Niemcy
Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków
handlowych koncernu Siemens AG.

Nowy Insio
Rzeczywisty rozmiar
w cm

Dystrybutor
Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
Poznań
www.signia-aparatysluchowe.pl

Gama naturalnych kolorów płytek
frontowych aparatów słuchowych
Insio dobrana jest do ich wielkości.
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Beżowy dla
wielkości IT

1

Opalony dla
wielkości CT

Kawowy dla
wielkości CIC

CIC

Aparaty
słuchowe

DR 02709 | 03.2016 | Drukowane w Polsce
© 02.2016 Signia GmbH
Aplikacja
touchControl
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Indywidualne, niezauważalne,
lekkie.

CIC

CT

IT

signia-aparatysluchowe.pl

signia-aparatysluchowe.pl

Dostosowane do budowy Twojego ucha
i rodzaju niedosłuchu, aparaty słuchowe Insio™
są prawie niezauważalne oraz dzięki aplikacji
touchControl™ wyjątkowo dyskretne. Mimo
niewielkiego rozmiaru, aparaty Insio są po
brzegi wypełnione funkcjami, które dostarczają
naturalne brzmienie.

Ciesz się prawdziwym dźwiękiem
życia.

Dzień z zespołem.
I aparatami Insio.

Nieważne czy jesteś w biurze, zatłoczonym
sklepie czy ulubionej restauracji, wszędzie tam,
gdzie jest wysoki poziom hałasu, prowadzenie
rozmowy wymaga wysiłku i koncentracji.
Wytężanie słuchu, aby usłyszeć rozmówców
w takich sytuacjach jest męczące — to sytuacja
znana nawet osobom z normalnym słuchem.

Przypadkowe spotkanie.

Nowe aparaty Insio przynoszą ulgę w
takich chwilach. Ich zaawansowana funkcja
SpeechMaster bezustannie monitoruje to co
słyszysz i wyróżnia dominującego rozmówcę,
wyciszając jednocześnie niechciane głosy
i dźwięki otoczenia. Słyszysz tylko to, co chcesz.
W rezultacie słuchanie jest naprawdę łatwe.
Przez cały dzień. W każdej sytuacji.

Czekasz na peronie na pociąg, nieznajomy pyta
Cię o wskazówki. Dzięki Insio, żadne słowo Ci nie
umknie. Automatyczna funkcja SpeechMaster
wyróżnia najważniejszego rozmówcę spośród
innych głosów, uruchamiając jednocześnie
zawężoną kierunkowość i redukcję hałasu,
wyciszając dźwięki i głosy z innych kierunków,
dzięki czemu łatwo słyszysz tylko to, co istotne.
Apetyt na lunch.
Szybki lunch z kolegami z pracy w okolicznej
kawiarni. Ożywiona rozmowa, coraz głośniejszy
szum wiatru. Z aparatami Insio każde słowo
łapiesz z łatwością. Ich automatyczna
funkcja SpeechMaster uruchamia binauralny
eWindScreen™ do redukcji hałasu wiatru,
skupiając się na kierunku głosów, których słuchasz.

Całkowita dyskrecja
w zasięgu Twojej dłoni.

Biurowy szum.

Naturalne brzmienie, które docenisz.

Ożywione biuro, kakofonia dzwoniących telefonów
i rozmów współpracowników. Automatyczna
funkcja SpeechMaster wyróżnia głos rozmówcy,
aktywując jednocześnie redukcję hałasu, aby
wyciszyć dźwięki otoczenia. Podczas powitalnego
przyjęcia w foyer, głos prowadzącego roznosi się
echem po sali. Program EchoShield w aparatach
Insio wycisza pogłos dla jeszcze lepszej jakości
dźwięku i większego komfortu słyszenia.

Program Muzyka HD w aparatach Insio to
doskonała jakość zaprojektowana dla słuchania
muzyki. Gdziekolwiek cieszysz się muzyką: na
koncercie, w zaciszu domowym czy występując na
żywo na scenie, program Muzyka HD w Twoich
aparatach Insio zapewnia doskonałą jakość
dźwięku. Dzięki temu doświadczasz znakomitego,
prawdziwie zoptymalizowanego brzmienia.

Ekstra dodatki dla większej
wygody.

Insio zapewnia ulgę osobom cierpiącym na szumy
uszne dzięki generatorowi szumu, który wytwarza
szumy statyczne i dźwięki fal oceanu. Zapytaj
protetyka słuchu o rozwiązanie najlepsze dla
Ciebie.

Z aparatami Insio, rozmowa telefoniczna to
pestka. Kiedy trzymasz telefon przy uchu, funkcja
TwinPhone przekazuje głos rozmówcy również
do drugiego ucha, dzięki czemu lepiej słyszysz
rozmowę. Możesz też połączyć aparaty Insio
z wyposażonym w funkcję Bluetooth telefonem
poprzez streamer easyTek™ dla rozmów bez
użycia rąk oraz transmisji muzyki.
Można wówczas wygodnie sterować
wszystkim za pomocą aplikacji
easyTek™.

Całkowitą wygodę i łatwość obsługi aparatów
Insio zapewnia komplet akcesoriów takich jak
pilot easyPocket™ czy towarzyszący mikrofon
VoiceLink™ do użycia z easyTek.

easyPocket

easyTek

Aplikacja
touchControl

Dodatkowe akcesoria.

Powód do świętowania.

Szumy uszne? Ulga na wyciągnięcie ręki.

Łatwe, wygodne i dyskretne
słyszenie. Nieważne w jakiej sytuacji
się znajdujesz, dzięki aplikacji
touchControl™* kontrola nad
aparatami Insio jest w Twoich rękach.
Możesz zmieniać programy słyszenia
albo dostosować poziom głośności
do swoich wymagań. Wszystko,
czego potrzebujesz, to Twój
smartfon.

Aplikacja
easyTek

VoiceLink

* Kompatybilne z systemami Android i iOS.
Pobranie aplikacji jest darmowe.

