Aparaty słuchowe Pure:

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

Lekkość wygody.
Aparaty słuchowe Pure zapewniają całkowitą
wygodę użytkowania ponieważ są w pełni
wyposażone w zaawansowane funkcje. Dzięki
ładowarce eCharger nie musisz wymieniać
żadnych małych baterii, a stopień ochrony IP67
zabezpiecza Twoje aparaty Pure przed wilgocią
i brudem dla jeszcze większej niezawodności.

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 Pure.
Odpręż się i ciesz każdym dźwiękiem.

Pure w skrócie:
Mikrofony kierunkowe
Poprawiają rozumienie
mowy skupiając sie na
rozmówcy z przodu
i wyciszając dźwięki
z innych kierunków.

Przełącznik kołyskowy
Dla zmian
programów słyszenia
i dostosowania
poziomu głośności.
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Nowy Pure
Rzeczywisty rozmiar
w cm

Kontakty ładowania
Dla ładowania Pure bez
konieczności wymiany
baterii.

Nowy
Pure.

Pure

Producent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Niemcy
Gama naturalnych kolorów aparatów Pure
pozwala dobrać je do koloru włosów lub
karnacji.
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Stylowy, wygodny, lekki.

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu
Siemens AG.
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Niewielki, elegancki i wyjątkowo dyskretny
aparat słuchowy Pure™ to dużo większa łatwość
słuchania. Połączenie wyrafinowania
i wyjątkowej jakości słyszenia z zaawansowanymi
funkcjami sprawia, że z aparatami słuchowymi
Pure słuchanie jest naprawdę łatwe w każdej
sytuacji. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz,
z aparatami Pure możesz się odprężyć i cieszyć
każdym dźwiękiem.

Ciesz się prawdziwym dźwiękiem.

Gotowe do działania.

Gdziekolwiek jesteś: w gwarnym biurze,
zatłoczonym sklepie czy restauracji pełnej
klientów, wszędzie tam, gdzie wysoki poziom
hałasu sprawia, że prowadzona rozmowa wiąże
się z koncentracją i wysiłkiem. Wytężanie słuchu
podczas rozmowy może być męczące — wiedzą
o tym nawet osoby z normalnym słuchem.
Nowe aparaty słuchowe Pure przynoszą ulgę.
Ich zaawansowana funkcja SpeechMaster
nieustannie monitoruje dźwięki Twojego
otoczenia i skupia się na dominującym rozmówcy
jednocześnie wyciszając nieistotne dźwięki
otoczenia. Słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć.
W rezultacie słuchanie staje się przyjemnym
i mało męczącym doświadczeniem.
Cały dzień. W każdej sytuacji.

Wszystko w gra.
Z aparatami Pure.

Jesteś w biurze, telefony dzwonią,
współpracownicy rozmawiają o interesach.
Gdy ktoś prosi Cię o opinię, Twoje aparaty
Pure już działają. Automatyczna funkcja
SpeechMaster wyróżnia głos rozmówcy spośród
innych, aktywując jednocześnie redukcję
hałasu wyciszającą dźwięki otoczenia. Podczas
powitalnego przyjęcia w foyer, głos prowadzącego
roznosi się echem po sali. Program EchoShield
w aparatch Pure wycisza pogłos dla jeszcze lepszej
jakości dźwięku i większego komfortu słyszenia.

Wezwanie do akcji.

Apetyt na lunch.

Gdy czekasz na peronie na pociąg, rozmowę
przerywają dźwięki przyjeżdżających oraz
odjeżdżających pociągów i ogłoszenia nadawane
przez głośnik. Aparaty Pure każdą wymagającą
sytuację utrzymują na właściwym torze.
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.

Szybki lunch z kolegami z pracy w okolicznej
kawiarni. Ożywiona rozmowa, coraz głośniejszy
szum wiatru. Z aparatami Pure każde słowo
łapiesz z łatwością. Ich automatyczna
funkcja SpeechMaster uruchamia binauralny
eWindScreen™ redukując hałas wiatru oraz
skupiając się na kierunku głosów, których słuchasz.

Całkowita dyskrecja
w zasięgu Twojej dłoni.
Łatwe, wygodne i dyskretne
słyszenie. Nieważne w jakiej sytuacji
się znajdujesz, dzięki aplikacji
touchControl™* kontrola nad
aparatami Pure jest w Twoich rękach.
Zmienianie programów słyszenia czy
dostosowanie poziomu głośności.
Wszystko, czego potrzebujesz, to
Twój smartfon.

Dla miłośników muzyki.
Program Muzyka HD w aparatach Pure to
doskonała jakość dźwięku, szczególnie podczas
słuchania muzyki. Gdziekolwiek cieszysz się
muzyką: na koncercie, w zaciszu domowym czy
występując na żywo na scenie, program
Muzyka HD w Twoich aparatach Pure zapewnia
doskonałą jakość dźwięku, dzięki czemu
doświadczasz znakomitego, prawdziwie
zoptymalizowanego brzmienia.

Ekstra dodatki dla większej
wygody.

Dodatkowe akcesoria.
Całkowitą wygodę i łatwość obsługi aparatów
Pure zapewnia komplet akcesoriów takich
jak pilot zdalnego sterowania easyPocket™,
mikrofon towarzyszący VoiceLink™ do użycia
z easyTek czy ładowarka eCharger.

Powód do świętowania.

Bez względu na sytuację, aparaty Pure zapewniają
czysty dźwięk, dzięki któremu słyszysz, co się
dzieje.

Szumy uszne? Ulga w zasięgu ręki.
Aparaty Pure zapewniają 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 Pure, 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 Pure
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™.

easyTek

Aplikacja
easyTek

Aplikacja
touchControl
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VoiceLink

eCharger

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

